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 1 , יא עט רוה ן} 967

 ןֶעּבֶעגֶעגסיֹורַא ןּוא טרעלקרָעד ,טלעמַאזָעג

 ןוֿפ

 ,יקצולִירּפ חנ

 דנַאּב רֶעטשרַע

 עקיד'בוט-םוי ןּוא ַעשִיזַעיגְולער
 .ָעירָעס ָעטשרֶע

 יי א1 ייד

 ,אשרַאװ ,*ָץלַא-רַאֿפ-רֶעֿכִיּב , גַאלרָעֿפ

 ,א*ערת

 וי יו רירט א ר נט עי עט טי

 םם?םװטאוה חההיס1װש7 חפטהװ
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 ,טרַאװרַאֿפ

 ,רָאי ןֶעט51900 ןוֿפ רָאלקלָאֿפ רָעזנּוא טַימ ךיז םָענרַאֿפ ךִיא
 =ָעֹר ,רֶעטרֶעװֿכירּפש ָעשִידִיי ןָעלמַאז ּוצ ןֶעּביֹוהֲעגנָא ּבָאה'5 טנִיז
 ,ןָעשִינַעֿכערּפשּפָא ,ןָעשִינַעטער ,ךָעלטרָעװכַײלנ ,ןַעטרַאסנֶעד

 ןּוא ,1010 רַאורּבעֿפ ןּוֿפ טשרֶע ךַיא ּביֹולק רֶע דיל סקלָאֿפ

 =יֹוט יִיווצ ןוֿפ רצֹוא'נַא ןיֹוש ךִַיא גָאמרַאֿפ גָאט ןָעקַיטנַײה ַאּב

 ,ןרָעמּונ טנֶעז
 =רַאֿפ ,ןיא הלּועּפ ץסיֹורנ ַאזַא ןֶעּבָאה טַײצ רֶעצרּוק ַאזַא ןַיא

 תוע ןרָעַײהָעננּוא םָעֹד קנַאדַא רָאנ ןֶעווֶעג ךילנעמ ,ךיז טַײטש
 ,ַעיוָעָאּפסקלָאֿפ רֶעשִיריִי רֶעד ןּוֿפ

 ללֿכּב ןַיא יצ ,קֿפס ןַיא ןֶעווֲעג ןֶעמ זיא קִירּוצ רָאי 50 טימ
 לע ,רימ ּביֹולרֶעד ךיא ,רָעדַילסקלָאֿפ ץֿכילטלֶעװ זנּוא ַאּב ןַארַאֿפ
 ךָאנ טָאה יצ :נָערֿפ ךיא - ,הלאש יד ןַעַײרדרֶעּביא ,ןֹויסנ יּפ
 =סקלָאֿפ טימ ןֹומטמ ַאזַא טלָעװ רֶעֹד ףַא ָעיצַאנ זיא טִינ רָעכָאװ
 ?עשידיי יד ױש ,- ר =

 טָאה - ,*טלָעּפַאצ המשנ יד ןָעװ ,טֿכַאמָעג טרֶעװ דַיל ַא,

 ,לָאנָאג לָאמַא טְקִיררֶענסיֹוא ךִיז
 םַאּכ יװ ,טֿפָא יֹוזַא המשנ יד ךָאנ טלָעּפַאצ ןֶעמֶעוו ַאּב ןּוא

 =סקֶע ,ךַילדנַיֿפטנַא ,ׂשִיזָעוורֶענ ,גָידֶעּבֶעל יֹוזַא ךָאנ זיא רָע 4 דיִי
 ןּוא רחַּפ סָאװ ,דָיי רעד יװ ,לִיֿפ יֹוזַא טלַיֿפ ךָאנ רֶעװ {װִיסנַאּפ
 ןֶע לַיּפש םזַימיטּפָא ןוא הרֹוחש:הרמ ,דַײרֿפ ןּוא קָערשטיֹוט ,גנונעֿפָאה
 ןֶעקידנָעקלָאװ ַא ףַא ןֶעגָעַר טִימ ןּוז יװ ,ץרַאה ןַײז ןיא גידנעטש

 ?לָעמִיה:רֶעמּוז
 !רָעדִיל ןַיא סַאנ ָעשִירִיי יד יקַאט ךִיז טדָאּב
 יוט ָעניש יד ןַיא ןָעלַײצ ַײז ןעק'מ זַא ,רֶעֿכיז ףַא גָאז ךיא

 ,םרָעטנַעז
 ,ּפָעש ןּוא רֶעמָע'נַא טַימ סיֹורַא ַײג : סֶע זַיא םי ַא
 . =ווָעשטַאֿכָאס -ָץיִנְרָעֹּבּוג רֶעווֲעשראוו ןַיא ץלֶעטעטש ןַײא

 ,ָץיצקָעלָאק ןַײמ ןוֿפ טֿפלָעה ַא טעמּכ ןֶעּכֶענֶעג רַימ טָאה



 .יקצולַירּפ חנ ןש
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 = ,:טסָאי ,ילָעמ ,ילָע
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 , יקצולִירּפ חנ 1
 ששה שיש, שש סי שער טשעט עטס סערעט טיט יט יט ר שש שש טיט

 ץטַימ לָאז רֶעֹד רָעדַילסקלָאֿפ ָערֶעזנּוא ןּוֿפ םֹוהֹּת ןַיא -- ,ןֶעמֶענֿפֶא
 ,ןָעקִיטרֶעטנּוא ךַיז ּפָאק

 ,ןָעגנּוושנַאטלעװ יד - טַײקֿכִילרָענַיא ַעשִידַי ץצנַאג יד
 רעד ןּוֿפ טיש רֶעצנַאג רֶעד ;ןָעלַיֿפֶעג ,ןָעקנַארָעג ,ןֶעלַאָערְיא
 *ָעל רעד ,טרַאסנֶעּבָעל יד ,ןָעגנּויצֶעּבטנֶעּבֲעל יד - סַאג רֶעשִידִיי
 .טימ ,רַילסקלָאֿפ רֶעזנּוא ןיא ּפֶא ךיז טלעגיּפש ץלַא -- ,גנַאנסנֲעּב
 ,טַײקֿפִיט ןּוא טִיקנייֹונָעג ,טַײקגִיטַײזלַא רֶעטְסֶעַרג רָעד

 =רעֹד טנַיל לרֹונ ןָעשַירָאטסיה רֶעזנּוא ןּוֿפ המיתח ץֿכילטַײד ַא
 רעד ףַא טּפיֹוהרֶעּבִיא - ,ךַארּפש ןּוא ןָעוויטָאמ ,סָעמָעט יד ףַא ַײּב
 ַײז ןֶעטכַארטֶעּב רָימ ןָעװ ,רָעדַילסקלָאֿפ ָץשִירִיי יד ןוֿפ ,רֶעטצֶעל
 ,ןרֶָעדנַא ןֶעּבֶעל סנַײא ,ןָעמַאזּוצ ָעלַא

 רֶעּבָא ,רֶעדַיל עשִירָאטסוה: ןַײר זנּוא ַאּב ךיז טניֿפָעג גַינעװ
 =רֶעדַיל ןֶעׂשִידַיי ןֶעצנַאנ" ןַיא ןָעּפַאחֿפָא זּומ רֶעיֹוא םַאזקרֶעמֿפָא'נַא
 ןוֿפ ןַעגנַאלקּפָא ,ָעוָיטְקֶעיּבָא ןּוא ָעווְיטְקֶעיּבוס ,ץֿכילטַײר רֶעְז ץַאש

 =נַאװ עֿכילרנָענּוא רַעזנּוא ןוֿפ ,ּפָאקסָארַײלַאק ןָעֿכילטֿכישָעג רֶעזנּוא
 ,םיִלּוטְלִט ןּוא ןֶעגנּורעד

 =גָילֶער יד ןֶעּבִילקֶענּפָא ךיא ּבָאה דנַאּב ןֶענִיזָאדמֶער ןיא

 ,רֶעדַיל עקַיד'בֹוטםֹוי ןּוא ָץשיִזְעי

 ןיא ןָע'תמא ןַיא לַײװ ,ָץפּורג ןַײא סָאד זיא ,ךַילטנֶעגַײא
 יד ןּוא ָעטשרֶע יד ןֶָעשִַיװצ ץִינָערג עֿפרַאש ַא ןֶערִיֿפּוצֿכרּוד רֶעווש

 ץַײרֿפ ַא ןַיא ןֶעגנִיזָעג לַײטנָעטסרָעמ ןֶערָעװ ָעׂשִיזֶעיגילֶעַר יד :ָץטַײװצ

 ,רֶעדָיװ ,עקיד'בֹוט:םוי.טלֹוּב יד ;ּבֹוט?םֹוי ןּוא תּבש ,ה ,ד ,טונִימ

 ,ןָעגנַאזָענ?םירּוּפ ץטֿכַײל ,ָעץניטסּול ָץירָאנָעטַאק ץנַײלק ַא רֶעסיֹוא

 ,גנוּברַאֿפרַאֿפ ָעשִיזֶעיגילֶער ץֿכילקַיררסיוא'נַא ןָענָארט
 ,טִימרֶעד טנַאסֶערֶעטנִיא םרֶעדנּוזֶעּב זיא ָעּפּורג ָעטנָאמרֶער יר

 ירַי רֶע לֶענֵיגירָא ןוֿפ טֿכּורֿפ ַא רָאֿפ ךיז טימ טלָעטש יז סָאװ
 טשינ ןייש ןֶענָעז ןֶע גנולַײטּפָא ָעְקִירעּביא יר .גנוֿפַאשסקלָאֿפ .רֶעׁש
 יָאה רָיט סָאװ ,ןָעוװִיטָאמ ךַפ ַא טרָאד ןַארַאֿפ :קִידנָעטשטסּבלֶעז יֹוזַא
 ,רָעקלָעֿפ ָערֶעדנַא ַאּב ןֶעמּונֶע גרֶעּביא ַײז ןֶעּב

 רָעד ןָעק רֶערִיל ָעשִירַיי ָץקִיד'בֹוט:םֹוי ןּוא ָעשִיזֶעיגְילָעַר יר ןַיא

 =יטֿכיװ לַיֿפ רָעז ןֶענִיֿפָעג ָעינָאלָאחיסּפסקלָאֿפ רֶעזנּוא ןּוֿפ רַעשרָאֿפ

 .לַאירֶעטַאמ ןָעשִיטסִירעטקַארַאח ,ןֶעג

 טא 6.2 א
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 ץזז .טרָאוווָאֿפ
 שש יש יש יש יש יש יש יש יש יש יש שיש שיש ישי ישי יש יי יש ישי ישיר

 ;הלפת יד יאדוַא טְקנַעדֶענ רִיא
 ּימ - .ונעישומכ ןיא ,ונבלטּכ ןיא ,ונינודאכ ןיא ,וניהלאב ןיא,

 , וניהלאל הָדֹונ -- ? ונעישומכ ימ ? ונכלמּכ ימ ? ונינודאכ ימ ? וניהלאכ
 +װ .ו ןוא .װ ,ז ןּוא ,,,"ונעישומל הדונ ,ונכלמל הדונ , ונינודאל הדונ

 ןָעֿכילטֿפַאשנערַײל גנּוסָעגרַאֿפטסּבלָעז זַיֹּב ,ןָעגָיוָארמָער ןוֿפ

 קיד'הודחינימיוש ,, גיטֿכיל:גיטֿכעמ ַא ןָערָאװַעג יא גנַאזָענּביֹול

 ; רַילסקלָאֿפ
 ,םָאג ַאו ןַײק ָאטשִינ ןִיא םָע

 :טָאג רַעונּוא יװ

 ! וניהולאכ ןיא
 ,ךלמ ַאו ןַײק אטשַינ ןַיא םָע

 ; ךלמ רֶעונּוא ײװ

 ! ו ינודאב ןיא

 .װ .ז ןּוא

 =רוארָאֿפ ןָעטַײרּפשרַאֿפ םָעד ןּוֿפ שינָעקַײלּפָא קִידווָעצנַאלג ַא

 =רַאֿפ רֶע זַא ,שַינַאֿפעמ רימּת זַיא ןֶענעװַאד םדַיי םַעד זַא ,לַײט
 :ערג רֶע ץֿפלָעװ ,הלֿפת רֶעד ןּוֿפ רֶעטרֶעװ יד טִינ לָאמנַײק טַײטש

 ,לָעטסָעקליּפש טַיײררָעגנָא'נַא יװ ,ּפָא טושפ טרָעג
 =ץגוצ ַא ןיֹולּב הדֹובע יד זַיא ,ךַילקרָיװ ,ןֶעדיִי ןַײא ַאּב טִינ

 ײתמא רֶעֹד רֶעּבֶא - ,לֹוע רֶעטיֹוט ַא רַאנָאז לָאמטֿפָא ,טַײקטנַײװ

 רָאװ סֿפילטיא ףיט טלִיֿפ רִיי רֶעׁשִיזֶעיגַילָערײטסגִיניא רָעד ,רֶעמּורֿפ

 טימ לוֿפ םִיא רַאֿפ זיא תֹוא םֿבילטַיא ;םִערָא ָעשִיטֶעיּפ יר ןוֿפ

 ןויּב ,טנּורג ץֹזִיֹּב ךרּודַא סֶע טמָענ רָע -- 'םִיזרֶעקּוצ , - ,תֹוקיתמ

 ,ןֶעטָאש ןָעטסנֶעגרָאּברַאֿפ ץזִיּב ,גנַאלקּפָא ןֶעטסרַאברֶעהנּוא

 *םיֹוא ָעטנַאקֶעּב יר ןֶערָעװ תֹובהלתה ןָעסיֹורג ןּוֿפ ןֶעטּונִימ ןַיא

 ךָאנ ַײז ךַיז טליװ'ס .גנָע ּוצ ןיֹוש הלֿפת רֶעּבַיל רֶעֹד ןּוֿפ ןֶעקִירד

 םיקוסּפ עקִיד'שריק:ןֹושל ייד םיֹוא ןֶעמ טשטַײט ,ןרָעטַײרּברַאֿפ רֶעמ

 ,ןֶעּבֶעל ןֶע רַאּבלֶעטימניא ןוֿפ ןֹושל ןַיא ,ךַארּפש רֶעְקִידֲעּכֶעל רֶעֹד ןַיא
 ּיװ ןוא ,רודיס ןַיא טַײטש - "!וקלח תנתמּב השמ חמש,

 ;טָעטֿבוררֶעּביא קלָאֿפ ןּוֿפ ליֹומ ןִיא טרָעװ לֶעמרָאֿפ ָץשִינָאקַאל

 |וקלח תנתמב השמ חמשי
 !וקלח תנתמּכ השמ חמשי
 1 ןֶעוָעג רֶע ןַיא סָאװ ןַיא

 ! ול תארק ןמאנ דבע יּב

 גת ,ו ןוא



 .יקצולַירּפ חנ עזז1
 שש

 ןרֶעדנַא םּוצ רֶענַײא ןּוֿפ סָאנ ץטימ ןַײלַא ךִיז ט'רוּכשרַאֿפ'מ

 עקַיר'נרזחרֶעּבַיא ךַיז ןּוֿפ לֶעטַײק ןֶעגנַאל ן'טימ ,ןָעקַירדסיֹוא עכַילנָע

 ,ןֶעגנַיר עקִינָאטנַײא
 .םָאד יא טרַיטלַאזקַע?ויסנעטניא ןּוא קִיניוטסּואװעּב-ךיֹוה

 יר ןָעֿפורסױרַא טנָאקֶענ טָאה סֶע ּביֹוא ,ליֿפֶעג ָץשיוֶעיִגִילֶער עשִיריי

 ינוא ,עטרעטסַײנֶעּב:ןֶעּביֹוהרֲעד ָץֿכלֶעזַא רֶעטרֶעדנּוה ןוֿפ גנוַײטשטנַא

 ָץטקֶעמשֶעֹּב םימשּב ַיװ ,ָערֶעטיֹול לָאטשַירק יװ ,ָעטצרַאהָעּב:ךַילדנֶע

 ,רָערילסקלָאֿפ
 ,םָאֹנ ַאוַא ךָאנ ןִיא רָעװ

 { טָאג רָעונּוא ַיװ

 ? וניהלאכ ימ

 ,סלַײטנעטסרֶעמ סָאד ןֶעמ טגנִיז הרות:תחמש םּוא
 ,טצנַאטעג טרָעװ ַײּברָעד
 !טצנַאטָענ יו ןּוא

 יר ,ןֶעניֹוא יד ,ּפָאק רֶעֹר ,סִיֿפ יד טימ ןּוא טנֶעה יד טימ

 טלָעּפַאצ לרָעדָא סםֿכילטַיא ,ךִיז טגֶעװַאּב לוקסּומ רֶעֿכילטיא ,ןֶעּפָיּפ

 ,רָעטרֶעװ יד ןּוֿפ טלַאהנַיא ןָעקַילַײה םָעד קִירנָעּפַאזניַא ,טקַאט םּוצ

 אב סָאװ ,גנּומיטש ָץגִילעז יר םזִינַאגרָא ןֶעצנַאג ןַיא קַידנָעֿפַאשַאּב

 ,טַײהטָאנ רֶעֹד טִימ שנָעמ םָעֹד טֿפָעה
 יר ןֶענֶעַז ,רָאג ןֶעגַײטש תוקבד סָאד ,גנוקַיצטנַא יד ןֶעוו

 ,לָאמש ּוצ ןיֹוש ךיֹוא ךַארּפש ןַײא ןּוֿפ ןֶעצֶענֶערג
 ?םקלָאֿפ ץקַיֿפַארּפשֿבִילטֶע ,ה ,ד ,ָעשִָינָא רַאק ַאמ בֹור סָאד

 .ָעְקיר בֹוט:םֹוי ןּוא ָעשִיזָעיגְילֶער יד ּוצ ,רֶעּבִירֶעד ,ןֶערֶעהָענ רָעדרִיּפ

 - ,רָעדנַיװ ןקָעמש ןויֹור ָענַײש

 ;רֶעדנַיק ס'בקעי ןַעמ טנייט סָאד

 , ןהָעוָיג ןּבָאה ַײז ,ןָענַאטשַיג ןֶענֶעז ַײז

 ,ןהָעשִיג םיסנ ןיא ץניא יו

 יקַאט ןּוא ,הדיעס:םייוּפ רֶעד ּוצ רָיי רעד ךַיז טגנַיז יֹוזַא

 ;שֵיליֹוּפ ףַא ָעְקַיּבלֶעוסָאד רֶעּביא?ט'רוח דלַאּב
 {ןצָעשוד ַאּבּוקַאי - ַאשוור !נקנֶעיּפ

 - ,וצֶעַל ָאקֲעלַאד ךַאּפַאז ךִי
 ,;לעשטַאּפ ! - ילַאטס קטסישװ

 - .ןלישַאיװָאּפ ַאנַאמַאה קַאי

 .ַעצ ץ'רַאֿפ סֶע טננילק ננּוצֶעזרֶעּבִיא רעשילרעטסיֹוא רעד ןִיא
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 זא .טרָאוורָאֿפ
 עשר יש יש יש יש יש יש יש = = טל יש יש = 7

 ָאפשַא םִיא רַאֿפ טָאה ,םשִירֿפ םָעֹּפָע יװ רָאנ רַעגנַיז ןָעטמָערַאװ
 ,םעט םִעַײנלֶענ

 ןֶענֲעַז רָערַילסקלָאֿפ ץקיֿכַארּפשנָערַישרַאֿפ ָץכלָעזַא ָץְנִיניַיא
 .ָעיוָעְאּפ רֶעטסלֶערַײא רֶעֹד טַימ ,רָעטסֿכעה רֶעֹר טיט ןָעגנּורדֿפרּוד

 טימ ,לשמל ,ןָעקַיװק ּוצ ןֶערֶעהֿפָא טשינ רָאנ ךַיז ןָעק ךַיא
 ;חסּונ ןֶעשִירְיי:ןַײר ןיא גנַײרּב ךִיא ָעֿכלָעװ ,ָעדָא רָעקִירָעגלָאֿפ רעד

 ,דלַאװ ןָעפיט ןַיא ןֶעגנַאגָינ ריט ךִיא ןִיּב

 --,דלַאװ ןָעֿפיט ןַיא

 ,רלַאװ ןִיא ָעלֶעגייֿפ ַא טרֶעַוג ךיא ּבָאה

 ,רלַאװ ןַיא ַעלֶעגַײֿפ ַא

 = ,ָאר ,ָאר ,ָאר : ןַעגנִיוינ טָאה ָעלֶעגַײֿפ סָאד

 ;ָאר ,ָאר ,ָאר

 ! ארונו תויא רידא

 ,רנָאװ ןָעֿפיט ןַיא ןָעגנַאגָינ רַיט ךִיא ןִיּב

 - ,רלַאװ ןָעפִיט ןַיא

 ,רלַאװ ןַיא ָעלֶעגַיֿפ ַא טרָעהַיג ךִיא ּבָאה

 , רלַאװ ןַיא ָעלֲעגַײֿפ ַא

 -יל ,ןל ,ול :ןָעגנַיַיג טָאה ַעלָענַײֿפ סָאר

 {ןל ,ןל ול
 (:|ילכיה תצופ וודג

 לָערַינש ןָעֿכַײר ןַיא לרֲעּפ עטסנעש יד ,ךַיז טֿכַאד ,זַיא סָאד

 ! רֶערַילסקלָאֿפ ָערָעזנּוא ןּוֿפ

 יר ןּוֿפ טפיֹוהרֶעּיא ,דנַאּב ןֶענִיזָארמָעד ןַיא רֶעדיל ךסַא

 טִימ טקִיררָענּפָא ןּוא ןֶעּבירשרַאֿפ ןָענֶעז ,ָעטלֶעמַאוָענ ןָעליײיּפ ןַיא

 .ךַארּפשסיֹוא רֶעקַיטרָא רָעד
 טימ ךַײלג טֿפַאשנָעסַיוו ַא גנַאל ןוֿפ ןוא רָאלקלָאֿפ

 :ַארַּפש ָעשִיַעּפָארַײא ָעלַא ןַיא יז טגָאמרַאֿפ רּוטַארעטיל ַא ,ַערָעדנא

 עֿכילטֶע טימ קָעטְאְילּביּבַא ןָעלַיֿפסיֹוא ןֶעֶק סָאװ ,ץֿכלָעזַא ןָעֿב

 ןוֿפ ךױ ןָעמ טגָארט דנַאלסיֹוא ןִיא ,רֶעדנֶעּב טנָעזיֹוטטרָעדנּוה

 ןיא לָע גָעו ו .ב ןּוֿפ ןֶעּביושרַאֿפ) 4 רֶעמּונ ןּנֿפ טנַאָירַאװ רֶעדרֶעֿפ 0

 (ןַעיצְולַאג-הרוֿפ



 ,יקצּולִירּפ הנ 6
 טי יש ישר ריש יש שש יש

 +םַירָאלקלָאֿפַא ןָעגָעװ קנַאד 3 ן'טימ ּוליפַא םּורַא רָאי יש
 -נָעהָאנ רָעֹד ןיא ,אמתסמ ,טָעװ סָאװ ,ָץימָערַאקַא רֶעשִי
 א טָעדנִירגֶעג יקַאט טֿפניקּוצ 0

 יענַײז רָאלקלָאֿפ ּרֲעֹּד ןיוש טָאה ,טֿפַאשנַעֿפָיװ ץֿכילטַיא יװ

 =יד ןוֿפ רֶענַײא .תֹויאֹר ןַיא טשִינ ךַיז ןָענַיטַײנ סָאװ ,ןֶעמָאַיסקַא

 קרָעװ ָץֹלַא זַא ,לֵלָּכ רֶעֹד יא ן'תמא ץשִירַאטנֶעמֶעלָע ָצ גָיוָאר
 יב השעמ רֶעסיֹורנַא ןוֿפ - ,גנוֿפַאשסקלָאֿפ רָעד ןוֿפ

 ,יוזא ןערֶעצװ טנָעכַײצרַאֿפ ןָעֿפ רַאד - ,שִיִנָעטער ץרּוק ַא

 ןע- ץװ ןּופ ,שיצט ןיפ ליומ ןַיא ןעננַילק ַײזיװ

 .ןֶעמּונָענֿפָא ןֶענָעו ַײו

 ?קלָאֿפ םָעֹד רַאֿפ ןֶענַעז ןעבעלסקלָאֿפ ןּוֿפ ןָעלַאַירַעטַאמ ירד
 לָעסַילש ַא ןֶעּבינ ַײז סָאװ ,טִימרָעד גיטֿכיו טשרקיערָעד טסָירָאל

 זיא קַיטסַירעטקַארַאח רַיא רַאֿפ ןּוא - ,קָיחַיסּפ סקלָאֿפ רעד ּוצ

 ןוֿפ ךַארּפש :ד ְךיֹוא רָאנ ,טלַאהנַיא רַעֹד זיֹולּב טַינ טנַאסָערָעטניא
 יא םָאװ ,ךַארּפשסיֹוא יד לֵעֵיצֶעַּפכ - ,גנוֿפַאשסקלָאֿפ רֶעד

 ,ןָעשַינַעטלָעהרַאֿפ ָעטסנֶעדַישרַאֿפ יד ןּוֿפ טקּודָארּפ רֶעטרִיצִילּפמָאק ַא

 ,,ָעׂשֵילֲערּוטלּוק ,ָעשִיגָאלַאּפָארטנַא ,עשַיֿפַארגָאעג --

 =נעםִיװ םלַא ,רָאלקלָאֿפ םָעֹד טדניּברַאֿפ טַײז ץֿבִילֿבַארּפש יד

 .ץינָאלָאלַיֿפ רָעד טימ ,טֿפַאש

 =קָעלַאַיר ָערָעסֶעֹרג עֿבילטֶע ףַא ךיז טלַאֿפָעצ ןֹושל רַעֿכולטיא

 ַײז ןּוֿפ ָעדֲעי סָאװ ,( ןָעטרַאדנּומ ָענָעֿפּורָעגזא ,(: ןֶעט

 :ןָעטרַאדנּוטרָעטנּוא ןַיא רֶעדנַאנַאֿפ ,רֶעדַיו ,ךיז טלַײמ
 -ער ץענַײנַײא ךִיז ןיא ,ךילטנַײװַעג ,טָאה ,רֶעטַײװ ,טרַאדנּומרעטנּוא'נַא

 -רָעדנַאנוֿפ ןֶעמ ןֶעק ַײז ןוֿפ רֶערֶעי ןיא סָאװ ,(:ןָעטרַאסנָעד
 --.װ .ז ןּוא ,,וװ .ז ןּוא ,=ןָע טרַאסנָע רָע ררָע טנ ּוא רָאּפ ַא ןַעדַײש
 ,שרֶעדנַא טדַער ףרָאד סֿכילטַיא זַא ,םיֹוא טמּוק ףֹוס לֹּכ פֹוס

 עצנַאג יד - ןַיא טֿפַאשנָעסִיװֿכַארּפש רעד ןּוֿפ ּכָאגֿפָא רֶעד

 טַײּברַא יד ,ןָערִירטסִינֶער ןּוא ןֶעמֶענּוצמּורַא ,טַײקגַיטרַאנָעדַישרַאפ

 רעד םשִינ ךָאד ךַיז טקֶערש רֶעֹּכָא - ,ָעֹׂשֵיזֲעידנַארג ַא יקַאט ןַיא

 ָץננֶעמ רֶעגילָעצנּוא טעמּכ ,רֶערֶעַיהֶעגנּוא רֶעד רַאֿפ הרי
 ,ינאלָאָאז רֶעד ןַיא םִינַימרָעטנּוארעטנּוא ןּוא םִינִימרָעטנּוא ,םִינַימ

 !טלָעװ רֶעשַיגָאלַארָענימ ,רֶעשִינַאטָאּב ,רֶעׁש

 .שִיסּנרנַײלק ,שי:סורסַײװ ,שיסורסיֹוג ףַא -- שֵיסֹור ,לשמל (}

 .םסקעס8סקאצ (* -- .זס80קוו(* -- .תסגמתק'צוג (*--.24קםצֹוא (}

 עי יי שי



 .א1 .טרָאוורָאֿפ
 עראראא דיי ריי יא, = דיי יי ?ראייראשי ראדיא -ייייא =, ירא

 =ַעװ רַעדֶא רֶעמ ,ןָעטרַאסנֶעדָער ,ןָעמרַאדנּומ ,ןֶעטקַעלַאיד ענַײלק

 םִי רֶעגִיזָאדרָעד ןּוא ,ךיז ןַעשַיװצ ָעטַײװ רֵעדָא עטנָעהָאנ רֶענָינ
 סיֹוא ןּוא ןֶעטֿכיֹולָעּב טנָעֿבַײצָע גםיֹוא ןיֹוש גָאט ןָעקַיטנַײה ַאּב זיא

 .טשרָאֿפֶעג

 ָאטסַערח ןַײא טצֶעי ןֶעמ טרַיֿפ ןָעלּוש עשַישטַײד לִיֿפ ןַיא

 טָאװ ,תֹונֹוׁשְלרָעטנּוא ןּוא תֹונֹושל ָץלַא ןּוֿפ ןרֶעטסּומ טימ םֶעיטַאמ
 ,ָעיצַאנ עשישטַײר יד טדָער ַײז ףַא

 ןַײז ןֶענעק ףרַאדֶעּב טנֶעגִילֶעטַיא'נַא ןַא ,ןָעמ טלַאה טרָאד
 :יווצּפָא טסגַינַײוַינַיא ָץְרַיא ָץלַא טַימ ךַארּפשרֶעטּומ
 טשַינ לָאז רֶע דנַאלרָעטָאֿפ ןוֿפ לָעקנַיװ רֶעסָאװ ןיא ,ןֶע גנּוג

 ענַײז טַימ ןָעגַירנָעטשרַאֿפ וצ ךיז ןַײז דנַאטשמִיא רֶע זּוט ,ןָעטּוק

 ןּוא ןעטרַאדנּומ יד זַא ,םָעֹד ןוֿפ קִידנֶָערֲער טשינ ןיֹוש ,רֶעֹדירּב

 יד הקיני רִיא טִיצ ַײז ןּוֿפ סָאװ ,ןָעלַאװק יר ןֶענֶעז ןָעטרַאסנֶעדָעֹר

 ץלַא ,ײז ּוצ טַײטש'מ רֶעטנֶעהָאנ סָאװ -- ; ךַארּפש ָעׁשִירַארַעטיל
 רֶעמ סָאװ ;עטצָעל יד טלַאהרֶעד גנּורַײנרֲעד ָערֲעשַירֿפ ,ָערֶעסֶעּב ַא
 יניא ןַיא טרָילַימִיסַא ןֶערעװ סֶע ןָעטְקֶעלַאיר ָץְקִיטרָא יד ןוֿפ תֹודֹוסי

 .רֶע טרֶעװ רָענֲעש ןּוא רֶעֿכַײר סָאד ,ןֹושל ןֶעשִיטנֶעגֵילֲעט
 עיגָאלָאלַיֿפ רֶעד רַאֿפ טנֶעֿפָע טסירָאלקלָאֿפ רֶעֹד רָאנ רֶעּבָא

 יד קִידנָעלטַאז ,ךַארּפשסקלָאֿפ רֶעד ןוֿפ תֹורצֹוא יד ּוצ גָעװ םֶעד

 סנֶעװנַײאניא ביוחמ רֶע ןיא ,רָעטרֶָעװֿבירּפש ךָעל'השֲעמ ,רַעדַיל
 ,ןֶעלַאירָעטַאמ ָערֶעַײט יד טַימ ןֶעגרָאזרַאֿפ רֶעשרָאֿפֿכַארּפש יד ךיֹוא
 =םקלָאֿפ רָעד ןוֿפ קַיגנָעהּפָאנּוא לַאָירעטַאמ ןָעשַיגָאלָאליֿפ ןֶעּביֹולק

 ,ךַילגֶעטנּוא טעמּב זיא רּוטַארָעטַילסגנוֿפַאש

 רֶעֹּבָא ,ךֶעלֶעקִיװ יד ןיא ךָאנ טגַיל ץיגָאלָאלַיֿפ ָעשִירִיי יר

 טכַילֿפ רֶעד ןוֿפ , ןעטסִירָאלקלָאֿפ ָעשִירַיי ,זנוא טשִינ טַײרֿפַאּב סָאד
 ףֹוס לֹּכ ףוס .ןַעשַינעֿפרֶעדַאּב עֿכילנָעמ ָעריא טִימ ןֶענָעֿכֲער ּוצ ךיז
 טִימ ,ןָעּבָאה ןַאד יז לָאז ,ןָעלקַיװטנַא ךיז ןּוא ןעסקַאװסיֹוא יז טָעװ

 ,ןֶעטַײּברַא ּוצ סָאװ רֶעּביא ןּוא סָאװ
 ּבָארג ,ךײח טלַײט ׁשַידַיי זַא ,םשִינ טסַײװ זנּוא .יוֿפ עו

 =םורד ,ָץשִיליוּפ ,עשיװטַיל ;ןעטרַאדנּומטּפיֹוה ַײרד ןַיא ,ןַעמּונַעג

 טָעװ יצ ,טנַעגָילעטניא ןֶעשִידִיי ַא ַאּב ,רֶעּבֶא ,טגָערֿפ ,עשִירנעלסּור
 ..!רָעדנּזַאּב רֶערֶעי ןּוֿפ גנּוּבַײרשַאּב ָעְרֶעיֹונָעגַא ןעּבִיג ךַײא רֶע
 :ג ןֶעמ טגָאז ָאש רַאוו ןיא זַא ,ןָעלַײצרָער ךַײא םָעוװ רָיי רָעשִיסור ַא

 ןּוא עסיֹורג ןיא ךַײר סרָעדנּוזַאּב זִיא ךַארּפש עשַישטַײד יד



 . יקצולִירּפ חנ אז
 ששי שיש; שיש יש טשעש יע ש שי יש טשש ש  ש ש ויש ש ש יש ש שיש שרשיששי שרשערימע

 רַיא טָעװ םרָעֿפיט סָעֹפָע רֶעֹּבֶא ,*לָעגיַאּב, ןּוא ?ענרַאס,; ."ךָאי,
 טשִינ ,,ןָערֶעה טשַינ עיגָאלָאלַיֿפ רֶעשַירי רֶעד חּכמ זנוא ַאּב
 !ןָעּבַײלּב יֹוזַא ,רֶעּבֶא ,טָעװ קַיּבַײא

 ןּוא ןַא רעּבָא ,ןֹושל ןַײא ןָעדלַיּב ןֶעטרַאדנּומ ַײרד ָערֶעזנּוא
 .ײא ,ןָעקַידנָעטשטסּבלֶעז ַא טעטּכ רָאֿפ ץֿכילטַיא טלעטש ךיז רַאֿפ

 טָימ - ,םוַינַאגרָא ןָעֿכילֿפַארּפש םָענָעטָאלשָעג ךַיז ןַיא ,ןֶעקִיטרַאנָעג
 ,ךּוּברֶעטרֶעװ ןּוא ָעיגָאלָאמִיטֶע רֶעדנּוזַאּב ַא!

 יד ןַיא ְךיֹוא ַיװ ,ץֿפָענָעלסיֹוא ןַײז ןַיא - דנַאּב רֶענָיזָאדרֶעד
 רֶעד רַאֿפ לֵאָירעטַאמ ךס ַא טיג ,ןָעגנּוקרֶעמנָא ןּוא ןֶעגנּורָעלקרֶעד
 ייד ןֶעשִירַיי ןּוֿפ קִיטסירעטקַארַאח רֶעשִילַאקַיטַאמַארנ ןּוא רֶעשִיסקַעל
 .ןֶעליֹוּפ ןִיא טקָעלַא

 סָאװ ,רֵנָעגֲענ יד טנֶעֿכַײצַאּב ןִיא רַיל ןָעֿכילטיא רֶעטנּוא
 סָאװ ,שנעמ םֶָעד ןּוֿפ ןָעמָאנ רֶעד ןּוא ,ןָעּבירשרַאֿפ סֶע זיא טרָאד

 םָע טָאה רֶע סָאװ - ,רֶענֲעטלֶעז - רֶעדֶא ,ןָעטּונָעג סֶע ןיא םִיא ןוֿפ
 ,טלֶעטשֶע גּוצ

 ןּוא ןֶעגנּוקרָעמנָא ןֶעבַענָענּוצ ןֶענָעז ,ךַיל גַעמ ןּוא גַיטַײנ ּואוו
 טלַאהנַיא םָעד ,רֶעטֹלֶע רֶעד ,גנּומאטשּפָא רעד חּכמ ןֶעננּורֶעלקרֶעד

 יַאנ ךיֹוא יװ ,רֶעטרֶעװ ןּוא ןֶעקִירדםיֹוא ץנלָעצנַײא חּכמ ,רַיל ןוֿפ
 רָעד ּוצ תּוכיש ַא ןֶעּבָאה-סָאװ ,ם'טרּפ ָענֶעדישרַאֿפ ןֶעגָעװ ןֶעצַיט
 ,ץיֿפַארגָאטרָא רֶעשִירַיי רֶעקִיטצַיא רָעד ןּוֿפ םרָאֿפָער

 ןֶעגָיזָאדמָעד ןַיא ןַײרַא-ןֶעמּוק סָאװ ,רֶעדַיֹל יד ןַעלטַאז םַאּב

 ; ןָענָאורֶעּפ ָעְקַידנֶע גלָאֿפ יד ןֶעווְעג קִיֿפלִיהַײּב רַימ ןֶענֶעז ,דנַאּב-
 ;ָץלרֶעַּפ .י ,סּפָעש ,ח .א ,יקצִינלעמח םירמ :ָאש רַאוו ןַיא
 ,טַארלָאװ חסּפ ,ררַאּבּוַארג סחנּפ :ווָעשטָאֿכָאס ןַיא

 } גרֶעּבנָעזָאר ףלָאװ

 {יקצָעילַאקס בקעי :ָע טוא װ ַא ל ס ןיא

 ;ריסח רֶעֹד :קסוטלּוּפ ןַיא

 {רלָעֿפנֶעזָאר ףשֹוי :םָאדַאר ןַיא

 .ןַאמשיֿפ בקעי :ץָעלדָעיש ןַיא

 יי יי - =



 לאזזז .טרָאוווֶאֿפ

 גָעּבָעגרעּבִיא רֶעַײז טַימ טנֶעֿכִיצֶע גסיֹוא ךיז ןֶעּבָאה טפיֹוהרֶעד
 ?ּוָא ר ג סחנַּפ :טַײקֿכִילדִימרָענּוא ןּוא ָעיִגֹרֶענֶע ,ךַאז רָעד ּוצ טַײק
 ..םּפָעש ח ,א ןּוא רל ָץֿפ נָע זָא - ףסוי ,יק צָינלַע טח .מ ,דרַאּכ

 ףךילטנָעֿפָע בֹוח ןַײמ רַאֿפ ךיא טלַאה ןָענָאזרֶעּפ ָעֹלַא יד
 ,קנַאר ןָעטסקִיצרַאה םָעד ןָעקַירדּוצסױא -

 .םאז ןימינּב 'ה ךיֹוא ןֶערֶעװ טנָאמרָעד זּומ טרָא םָעד ףַא
 שנֹוה רֶעבַיא ןוֿפ גנילטַאז ַא טְקִישָעגנַײא רַימ טָאה סָאװ ,לָע נָעז
 ,ץנֲעּבירשרַאֿפ ןֶעיצַילַאנ?חרזמ ןַיא ,רָעדַילסקלָאֿפ טרָעד

 +ײה ןּוא עטסנַערַאֿפרעד ,ַָעטׁשרֶע יד ןוֿפ רֶענַײא זִיא סָאד

 ףָערֶא רֶעשַילױּפ ןַײק ָאטשַינ ,ןָעטסַירָאלקלָאֿפ ָעשִירַי עטס

 ןֶעניֿפָענ טשִינ טלָאז רִיא ּואװ ,רָאלקלָאֿפ רַאֿפ ןַאנרָא רַעשַישטַײד

 :=גינַײװינַיא ןֶע גָעװ ןּוא גנוֿפַאשסקלָאֿפ רֶעזנּוא ןֶענֶעװ ןָעלקיטרַא ענַײז
 .ןָעסַאמסקלָאֿפ ָעשֵירָיי יר ןּוֿפ ןֶעּבֶעל ןֶעטס

 'יד ןֶעּנַענֲעג טשִינ תועינמ ץֿכילרָעסיֹוא םִיא ןָעּבָאה ,רֶעדַײל
 :+רָעטּומ רֶעזנּוא ףַא טַײקגיטָעט ָץטַײרּב א ןָעלקַיװטנַא ּוצ טַײקֿכילנָעמ
 .ךַארּפש

 ,*,לַײטטַימ , ,"ןָעננולַײטטַיט , ;טנֶענֶענֶעּב'ט ּואװ ,לֵארָעּבִיא
 "רער ןָעגנּולַײטטַימ, :ןָענָעַײל ןעמ ףרַאדעּב - ,".טַימ, ,*,טטַײמ,

 ןָאֿפ ןֶעֹּכֶענֶענסּוַארעה .,.ערנוקסקלָאֿפ ָץשַירַיי רַוֿפ טֿפַאשללָעוָעג

 רַאֿפ ןַאגרָא רֶעטשרֶע רֶענִיזָאדרֶעד -- ."גרּוּבמַאה ,,,רלַאװנַירנ ,מ
 .ףַא - ,1808 רָאי ןַיא ןֶערָאוָעג טָעדנִירגָענ זִיא רָאלקלָאֿפ ןֶעשִירַיי
 .,,ּבָאנסיֹוא ַאזַא טשִינ ךָאנ רַימ ןָעּבָאה שַירָיי

 .{טנַײטַענ טרָעװ - ".ט-ג ַאּב, :טנַאמרָער טרָעװ'ס ּואװ

 ןָעּבֶענֶעגסיֹורַא ןּוא טלָעמַאזָעג דנַאלסּור ןַיא ,רָערַילסקלָאֿפ ָעשִידִיינ
 ..8 ןּוא גרּוּבזנִינ .ש ןוֿפ טרָאװרָאֿפ טָימ ןּוא ָעיצקַאדָער רֶעטנּוא

 -- (+ ,*1901 גרּוּברעטָעּפ - ...קָערַאמ

 .יִקְצּוליִרְּפ ַחֵנ
 ו 1010 הבָאטקָא ,אט'רַאוו

 .קורד םּוצ טקִישרָעֿפרַאֿפ ןֶערָעװ רֶעדנָעּב ָעקַידרָעטַײװ יד תם 84
 -הָעדָיל ָעגְוסֶעטנָערַאלַאּב ,ןָעדַאלַאּכ, : ןַײרַא-ןעַײג דנַאּב ןָעטַײװצ ןִיא

 ."ןַעזרעֿפ ןיא ךַעל'השעמ ַעשילַארָאמ ןּגא

 ,שֵיסּור ףַא - ןָעגנּורעלקרָעד ָעלַא ןּוא המדקה יד (1



 .יקצּולַירּפ חנ זש"
 איי

 יע: עק יש סע ששי עשו יע שש רע יש

 : ןָעמּוק רַעדנָעּב ָעְקִירָעּבַא !ד ןַיא
 יניק (4 ; םימותי ןנֿפ רֶעדַיל 3 ;רֶעדִילגיװ (2 ;רָעדִיל עשירָאטסַיה (1

 ןרַעדיִל-נָעילימַאֿפ (7 {רָעדַיל-הלב-ןתה (6 רֶעדִיל-ָעּביל (8 ;רֶעדַיל-רדח ןּוא-רֶעד
 .רָעדַיל ָעשַירַיּטַאס (0 } רָעדַיל ָעשַילַאַיצָאס (8

 ןַערָעַװ , ךַאז רֶעד ןּנֿפ גנּוטַײדֲעּב יד ןָעַײטשרַאֿפ סָאװ ,ָעְקִינֲעיִיד ָעלַא
 ןַעלמַאז ןָעמָענ ךַיז ןַײלַא רָאנ ,לַיֿפָעגטַימ ןיֹולּב טימ ןַײז אצֹוי טשִינ ןֶעטֶעֹּבֶעג
 ,רָעטרָעװֿפירּפש ,ךָעל'השעמ ,רֶעדַיל ;גנוֿפַאשסקלָאֿפ רָעזנּוא ןּוֿפ ןָעטפנרֿפ יד
 ,המודכו ןָעל;ּפשמירּוּפ ,ןָעשִינָעטֶער

 ,טדָער'מ יװ ,יֹוזַא ןֶענַעלסיֹוא רֶעטרֶעװ יד ןֶעמ ףרַאדָעּב ןֶעּבַײרשרַאֿפ םַאּב
 טָאה'מ ואװ ,דנָעגָעג יד ןָעוָעװ טנָעֿבַײצרַאֿפ ןּומ ךַאז רֶעֿכילטַיא ַאּב

 .רָעּפ רֶעד ןּנֿפ ָעיִטֲעֿפָארּפ יד ןּוא ןֶערָאי יד ,ןַעמָאנ רָעד ןּוא ,ןָעמּונָעגֿפָא יז
 ,טרָעהָעג יז טָאה'מ רֶעֿכלַעװ ַאּב ,ןָאז

 =גַײא ןֶעמ םָעּב ,ןַײלק יװ ןַײז רֶע גָעמ ,לַאָירָעטַאמ ןֶָעטלַעמַאזַעג םָעד
 ; םָערדַא ןָעקִידנַעגלָאֿפ טיֹול ןֶעקִישנצ-
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 רעֶדיִלסְקְלאָפ עָׁשיִדײי
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 8 . רָעדָילסקלָאֿפ ָעשֶידִיי

 .רעֶדיִל עֶשיועֶוְגיִלעֶר
 ,הרֹוּת יד---.תודיסח--,חישמ -- ,תולפּת--,םלוע:לש:ונוּבר רעד

 יע 1,

 ,לטִיה ןַיא יטַאט ַא ךָאד ןּבָא זנִוא
 ;למִירד ןַיק טשַינ לָאטַײק טיט רֶע סָאװ
 ,רֶע טיט - לַיוו רֶע סָאװ
 - ,רֶע טִיג -- לֵיװ רֶע ןָעמָעוו ןיא
 ןנָא תֹועד םִע ןָעק רֶעוװ
 {ןגָאלש ןַאז זַיא םִיז:רֶעקיצ
 החמש טיט ,ְךֶעלָעדִיי ,החמש טָימ
 !ןָענִיד םִע רַימָאל
 ,למיה ןַיא יטַאט ַא ךָאד ןּבָא זניא
 !למִירד ןַיק טשִינ לָאמַײק ,לָאמַײק טיט סָאװ

 , ריסח רָעד ,ּבּונ ,שרַאװ ,קממל15

 ,םידיפח רֶע נָ!םִיודַאר יד ןָעשִיװצ טּפיֹוהרֶעּביא ,ןָעליֹוּפ ץנַאג ןיא טַײרּפשרַעֿפ

 ,ָעל'יהמלש 'ר ןתוו ןַײז ןּוא ָעלֶעק גַאי 'ר ןּוֿפ דיל עטּבילַאּב'ס ןֶעווֲעג לַײא

8 

 ,ןֶעניר עמ זַימ טָאג

 -- ,ןָענַיד םִע טָעוו'מ יא

 !תחנ ןַיא החמש טַימ רָאנ

 ! תחשמ הרֹופו תוממ לאונה

 1 | ףיפוה 0784 ְּי
 26 ם'ש חמ=הֿפָאג עמ וימ ןןֶענוהו סןשיז'ם ,-- :

 ףיסיה = םְַׁוםָע טָעוװ'מ רַא;מח 0 /ם:'ס3

 א

 א יי .ץיא =
 : ש
 יי

 וי
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 , יקצּולַיַּרּפ הנ 4

 טָא רֶע לַאװ ,רָאנ רַאֿפרֶעד
 !ןָענַיד ןַיצ טלַעווֶענסָא זנִיא

 ,ןעניב / םע- וימ עמ
 ,ןָעניִר םָע טָעוװ'ֿמ יא
 !םלֹונ ַא יװ טשינ רֶעּבָא
 !םֵלֹוע יאבל .ידיחי ןדה

 ,טָאג עמ וימ ןָענִיר
 ,ןָענַיד םָע טָעוו'ֿמ יא
 טָא רֶע לַאװ .,,רָאנ רַאֿפרֶעד
 ! ןָענִיד ןִיצ טלַעווָעגסָא זניא

 ,דיסח רָעד , קסוטלּוּפ

 טַײרּפטרַעֿפ רֶעּבַירֲעד ןּוא רַעקרּנאוו לָעדנָעמ 'ר ןּוֿפ דַיל ָעטּבִילַאּב'ס ןֶעווֲעג
 , םידיסה ערָעדּנַא ןּנפ ךיוא ןַעגנּוזַעג טרָעוװ -- ,םידיסה רֶעקרּואװ יד ןֲעשִיוװצ

 יּבר רָעד- ףיֹה ןַיא) רַעגנַיוטּפיוה רֶער טגָאז עָֿארטס עטירד ןּוא עטשרֶע !ד
 , (םידיסח יד - ףיֹוה ןַיא) רָא ה רָעד --לַיּפשּוצ ַא-- ַעדרָעֿפ ןּוא עטַייװצ יד  (ןַײלַא

 ,ןֶעניר םִע ןַעמ ףַאד יֹוזַא .,יֹוזַא
 ייי ןָענִינָעּב .ןיֿפ .,גַיּבַײא . ,גַיּבַײא

 ,דיסח רָעד , קסוטלּנּפ

 .ןֲעליֹוּפ ןיא םידיסח ָעלַא ןַעשַיווצ טַײרּפשרָעֿפ

 , ןגגיג ןָעטצרַאהַאּב ןויא ןַיא ט'רוחרָעּבִיא לָאמ ךס ַא ןֶערָעוו ןֶעורֲעפ ַיווצ יד

 מט 4

 ,םיִרָּפַצִמ תֹולֹוק 1
 - ,םיִרֹומְזִמ רַמְְמ ,יִּתְכַלֲה רַעַיַּב יִנֲא
 עם :םיִרֹומְזִמ רֵמְמ :יִּתַעַמָׁש םיִרָפְצִמ תֹולֹוק



 רָעדַילסקלָאֿפ ָעשֶידִיי
 א, :

 יוֹנה ,ור ,ורק
 ןֶעננַאגֶעג רַימ ךִיא ןִיּב
 }רלַאװ םָעד ןַיא
 ,ךַאלַאגַײֿפ רימ ךַיא ףָערט
 ;טלַא ןַיא גנִיי
 ;ןַעגנַיז ךַאלַאגַײֿפ יד
 !ור ;ור ;וש
 !אָרונְו םֹויָא , ריִדֲאפ
 !אָרְקֶא ְּךֶל ,יִל רֵַצַּב
 *!אָריִא אֹלְו -יִל יה;

1 
 ,יתכלה רעיּב ינא

 ;יּתעמש םירּפצמ תֹולֹוק
 ,םירּפצמ תֹולֹוק
 -- ,םירֹומזמ רמזמ
 ! םירומזמ רמזמ

 "!יל ,יל ,יל
 ןֶעגנַאנָעג רַימ ךיא ןִיּב
 ;רלַאװ םָעד ןַיא

 ;ףַאלַאגַוֿפ" רַימ ! יא ףֶערפ
 ;טלַא ןיא גנִיי
 :ןָעננִיז ךַאלַאנַײֿפ יד
 ןול ,ול ,יל,

 !טמ
 ,יּתכלה רעיּב ינא

 ; יּתעמש םירּפצמ תֹולֹוק
 ,םירּפצמ תֹולּוק
 -- ,םירומזמ רמ:מ

 ;םירומזמ רמזמ

 בשר רשע רטערטערשע רער סערעט רשע רע

 =! סי ,יס ;יס}
 ןֶעגנַאנעג רימ ךיא ןוב
 }דלַאו םָעד ןַיא
 ,ךַאלַאנַײֿפ רַימ- ךִיא ףָערט
 } טלַא ןיא גנַיי
 :ןֶעגנִיז ךַאלַאנַײֿפ יד
 !יס ,י8 ,יס;

 ,יֵתָוְקַת הָּתַא ןֵה;
 ,יִתיֵוָק ְּךֶתָעּוׁשיִלְפ
 8ו יִתָעּוׁשְי שע .'ה:

 זצ,
 ,יּתּכלה רעיּב ינא

 ;יּתעמש םירפצמ תֹולֹוק
 ,םירּפצמ תֹוּלֹוק
 = ,םירֹומזמ רמזמ
 ; םירומזמ רמזמ
 ויי ,םיִי םִיל

 ןֶעגנַאגָעג רָימ ךִיא ןִיּב
 ;דלַאװ םָעד ןִיא

 ,ךַאלַאנַײֿפ רַימ ךִיא ףֶערט
 ;טלַא ןיא גניי

 :ןֶעגניז ךַאלַאנַײֿפ יד
 !םִַי ,םִי ,םִי;,

 ,םִיַּפכ יִקְנּו ףָא
 ,םִיַפָנְכ יִׂשָרֹוּפ ןֹוח;
 *!םִיַּפַא ךָרֶא 'ה?

:+ 

 ,יתכלה רעיּב ינא

 ;יתעמש םירּפצמ תֹולּוק

 ,םירּפצמ תֹולֹוק

 - ,םירֹומזמ רמזמ
 ;םירֹומזמ רמזמ



 , !קצולָירּפ חג

 *!ָאה ,ָאה ,ָאח;,
 ןֶע גנַאגָענ רַימ ךִיא ןִיּב
 {רלַאװ םָעד ןִיא
 ,ךַאלַאנַײֿפ רימ ךיא ףֶערט
 {טלַא ןַיא גנִיי
 {ןָעגנִיז ךַאלַאנַײֿפ יד
 !ָאה ,ָאה ,ָאח,
 {ךמַעְל ׁשיִחָּת ְךְבּוט
 ,ףָמֲאָנְּ ּניִלֲע יִהְצ
 ײְךָמָׁש ןעמְל הֵׂשֲע ,'ה.

 צז

 ,יּתבלה רעיּב ינא
 }יּתעמש םירּפצמ תֹולֹוק
 ,םירּפצמ תֹולֹוק
 -- ,םירֹומומ רמזמ
 {םירֹוטומ רמומ
 *!ָאה ,ָאה ,ָאח,
 ןָעגנַאנָעג רימ ךִיא ןִיּב
 } דלַאװ םָעד ןָיא
 ,ךַאלַאנַײֿפ רימ ךיא ףָערט
 ;טלַא ןַיא גנִיי
 :ןֶעגנַיז ךַאלַאגַײֿפ יד
 !ָאה ,ָאה ,ָאה,
 ,ףָנֹוכְמ תיֵּב ןֵגֹּכע
 ,ךנאצ ֹוּכ ץֵּבַרַהְלע
 וָךיִנָּפ רֹואָּב 'ח

00 

 ,יּתכלה רֶעיִּב ינא
 }יתעמש םירּפצמ תֹולֹוק

 , םירּפצמ תֹולְּט

 -- ,םירֹומזמ רמזמ

 ;םירֹומומ רמומ

 ?2שישישישישישישישישישישישישישישיש-ישישישישישישישישישישישישישישיש-ישישישישישישששישישיש

 5 ,יל לג
 ןָעגנַאנעג רימ ךִיא ןִיּב
 ;רלַאװ םָעד ןִיא

 ,ךַאלַאנַײֿפ רַימ ךיא ףָערט
 ; טלַא ןַיא גּנָעי
 {ןֶע גניז ךַאלַאנַײֿפ יד
 זי ,'ל ,יל
 ,יִליִּצַהֶל רַחַּפִמ,
 .ילָענ ׁשֵרֹוק ןויִצְל יִנְלֲה;
 "!יִלֹוקְּב עַמָׁש יה,

 ץדזז

 ,יּתכלה רעיּב ינא
 גיּתעמש םירּפצמ תֹולֹוק

 ,םירּפצמ תֹולֹוק

 -- ,םירֹומזמ רמזמ
 ;םירֹומזמ רמזמ
 היה ,םיר ,-'ר
 ןֶעגנַאגָעג רַימ ךִיא ןִיּב
 {רלַאװ םָעד ןַיא
 ,ךַאלַאנַײֿפ רימ ךיא ףֶערט
 ;טלַא ןיא גנִיי
 {ןֶעגנַיז ךַאלַאנַײֿפ יד
 !םִיה ,םִיר ,םיר,
 ,םיִרָהְמַנְל הֹומָסּו רֹועְסי

 ,םיִרָאָׂשִנַה תֶא אָנ רֹוֲעע
 *!םיִרָה רֵצֹוי יה,
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 ,יּתכלה רעיּב ינא

 }יּתעמש םירּפצמ תֹולֹוק

 ,םירּפצמ תֹילֹוק

 - ,םירומזמ רמזמ

 {םירֹוטזמ רמזמ



 1 רַעד!לסקלָאֿפ ָעשִירְיו
 +שישישישישישישישיש-שישנשישרשרשבשטשישישישבשבשיששיש ששי רעש

 !ּומ ,ּומ ,ּומ, *!םִיז ,םִיז ,םִיז,
 ,הָמָהַנ ץק. ברי ןֶעגנַאנָעג רַימ ךִיא ןיּב
 ,הָמָחּור אל םֹוא םָחרַע }רלַאװ םֶעד ןַיא
 *! הָמָחְלִט ׁשיִא ,'ה ,ךַאלַאנַײֿפ רימ ךַיא ףָערמ
 ;טלַא ןיא גנַי
 81 {ןָעגנַיז ךַאלַאנַײֿפ יד
 !םִיז ,םִיז ,,םִיַ
 ,םיִזֵעֵמ ְּךֶמַע הֵרְּפ
 ,םיִוזונ רַיְמ ףנאצ
 וםיִזיִזֲח הָׂשֹוע ,'הפ

 ,יּתבכלה רעיּב ינא

 }יּתעמש םירּפצמ תֹולְּק

 ,םירּפצמ תֹולֹוק

 - ,םירֹומזמ רמומ

 { םירומזמ רמזמ 2

 "ןינ ,יג ,יע יתכלה רעיּבכ ײ
 ןעגנַאנעג 6 ךיא יב , תכלה רע = נא

 א ִי א }יחעמש םירּפצמ תֹולֹוּק

 גרלַאװ םָעד ןִיא ,םירּפצמ תֹולֹיק

 ,ךַאלַאנַײֿפ לט -- ,םירֹומזמ רמומ

 יי יא : םירומזמ רמזמ נ 9 ןי : ירֹו

 ןּומ ןו= ,ומ;
5 : 8 . 

 א ע ר
8*., 08 5 

 ישי ו ןטש- | / .  ןאא םדופ
 סט ם 9 כ = 5

 {ּונֵּלָלֹוְמ 0 וי ,ךַאלַאנַוֿפ רַימ ךִיא ףָערט
 י /

 , = . !וּש

 יִוּונֲעיִׁשֹוי אּוה א
 ַעיִׁש 2 {ןֶעגנַיז ךַאלַאנַײֿפ יד

 ,טארלָאװ הסּפ .גתג שרַאװ ,ווָעשטַאֿכָאס

 {שֵירְיי ןּוא שדוק.ן'של --- אב 4 : דַיל שִיוֲעיִגִילָער ךילֿכַארּפטַעֿבילטֶע
 שטַײד -- אפ 7 } שִיליוּפ ןוא שִירָיי -- .אֵמ 6 } ׁשַיליֹוּפ ןּוא שטַײד ,שדוק-ןישל - ןמ 5
 ,שרֹוק-ןֹוש , ןּגא

 ןאֿפ ּונייהד ,"תֹורימו, עקיטֿפַאנּוצ-תּבש יד ןּנֿפ - דַיל םָעד ןיא םיקוטּפ ַעלַא

 ,"ארֹונו םֹויִא , רידַא, טֿכידֶעג

 סהלפּת רֶערָעלּּפָאּפ רָעד ןּוֿפ גנּוטֶעּברֵאָעּב עלָאֿפטֿבַארּפ -- לָעקרֶעװ ָעצנַאג סָאד

 הוטוטענינאניהקנאשעהעיינאעטטעיקקיקערעש-יקשששצטקצור נקי



 . יקצּולְירּפ חנ

 ,מ 5.

 , טגַאירַאװ
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 ,יּתכלה רעיּב ינא

 ,יּתעמש םירֹוּפיצ לֹוק

 ; םירמזמ רמז

 !ָאר ,,ָאר ,ָאר,

 ,ָארֹונו םֹויִא ,רידַא,

 ;ארקָא ךל ,יל רצּב

 *!אריא אלו - יל 'ה

11 

 ךִי גניג לַאמנַײא
 {דלַאװ ןָעדלַיו .ץנִי
 ,לָענֶעֿפ ןָעגנַאז ַאד

 ,טלַא רנו גנוי

 ;גנַאז רֶענַײא

 ויפ עול ,ילק
 ! ילכיה תצרּפ רֹודנ;

 !ילילכח רהמ לוד,

 ?ויל רחע היה ,'ה

111 

 07 6800210!גזמ
 0125ט

 501610811 רשניט6
.0128 

,8016681 16060 
 םטפ1 ס2ץזח084

 ףיוי001 08:
 פעט, טו

 , יתוקּת הזחֹא ןה,

 - ,יתיוק ךתעושילו

 ?!יהעושי זֹוע ,'ה

13, 

 , יּתכלה רעיּב ינא
 יהעמש סירֹופיצ לֹוק
 ; םירמזמ רמז

 !םִי ,םָי ,םִי;

 ,םיפכ יקנו ךז,
 ,םיפנכ ישרופ ןֹוח;
 *!םיפא ךרא ,'ה,

 צי

 ךִי גנִינ לַאמנַײא

 }דלַאװ ןָעדלִיװ ץ'נָי

 ,לָענָעֿפ ןֶעגנַאז ַאר
 - ,טלַא דנו גנוי
 ;גנַאז רֶענַײא

 !ָאה ,ָאה ,ָאח;

 ;ךמעל שוחת ךבוט,

 - ,ךמאנכ ונילע יהי;

 ןמש ןעמל השע ,'ה,

/1 

 1022 02060721018ת1
 100183ט,

 פץ1סיא811 רזניטס6
)001280- 

 16646מ 57162),
 םויט91 6210021;

 2601 יז: =
 ,,000, מס, 600!

 ךנֹוכמ תיּב .ןנֹוּכ,
 ,ןנאצ ופ ןכרהל;

 *! ךינפ רואב ,'ה,

 2 עעטטט ט טטעעט ערשט
 הע שי 57745 6656 4466 +=
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 צז

 ,יּתכלה רעיּב ינא

 ,יתעמׂש םירוּפיצ לוק

 ; םירמזמ רמז

 ןול ;יל ,ילק
 ,יליצהל דחּפמ,
 -- ,ילרֹוג שרוק ןֹויצל ינלהנ,

 *! יֵלֹוקב עמש יה

 ש11ז.

 ךִי גנִיג לַאמנַײא

 {דלַאװ ןָעדלַיװ ץ'נָי
 ,לֶענָעֿפ ןֶעגנַאז ַאד

 ,טלַא דנו נוי

 {גנַאז רָענַײא

 !םיר ,.םיד ;םירי

 ,םירהמנל ךֹומסּו דֹועפ

 ,םיראשנה תא אנ רזע,

 "!םירה רצװ ,'ת:

 זא

 1682 (0000710)זמ
1001880 

 טענסרז811 רטניטס1
.0128 

 1646מ 8161
 םעט91 0231ח081;

 איר יא ירא האי ראי שייא ירא רזי

:8 2601 
 ,,ט1ת, 80, 81ז0!

 ,םיזעמ ךמע הדפ,
 ,םיזזוג רימ ךנאצ
 *!םיזיוה השוע ,'ה,

2. 

 ,יּתכלה רעיּב ינא

 ,יתעמש םירוּפיצ לֹוק

 ; םירמזמ רמז

 !הַמ ,הָמ ,הָמ;

 ,המחנ ץֹּק ברק,

 ,המחּור אל םֹוא םחר,

 *!המחלמ שיא ,'ה ,
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 ךִי גנַיג לַאמנַײא

 ,רלַאװ ןָעדלַיװ ץ'ני

 ,לֶענֶעֿפ ןֶעגנַאז ַאד

 ,טלַא דנו נוי

 { גנַאז רֶענַײא

 ורנ רני ןר

 ,ונילהאב זאמכ ןֹוכט,

 {ונללוחמ לא דימת,

 ,טכפמ  ה;

 (1"!ונעישוי אּוה ,

 1. 8. ש3מחסז (,3 110 מ 2, 126345081206)

 --+ 111 ,1899 ,"ןעגנּולַײטטימ, ? טקּורדעג

 .לָעורֲער ןופ ןַעטֿפעה ָעקִיררעַירֿפ וד ןיא ןַארַאפ זָיא טנַאירַאװ ןַײא ךָאנ
 ןפֹוא םּוׁשַּב יז ךִיא ּבָאה שפנ-תמגע ןָעסיֹורג ןײמ ּוצ רָאנ ,טֿפירשטַײצ רֶעְקִיּב
 -- . ןֶעגַירק טנָאקֶעג טוג

 ןאמ 4 ּוצ גנּוקרַעמנָא ,ןֶעּביֹוא הָעו (1



 , יקצנלְורּפ הנ 16

 :שיש-שבעישישישישישישישישישישישישישישישישישישישישישישישישישרשרשרשרשישישישישישרשישרשישרש

 אמ 64

 .טנַאירַאװ רָעטווווצ

 ןֶעגנַאנָענ רַימ ךִיא ןִיּב --
 ,רלַאװ םָעד ןִיא
 ,רלַאװ םָעד ןַיא
 -- ,רלַאװ םֶעֹד ןָיא

 ,ןָעגנַיזָעג ךַאלָע גַײֿפ ןּבָא
 ,טלַא ןַיא .גנַיי

 ,טלַא ןיא גניי
 ,טלַא ןַיא גנַיי

 1ּןֶעגנִיזָעג ַײז ןּבָא םָאװ ==
 ּזןָעגנַיוֶעג ַײז ןּבָא סָאװ

 !ה וה ,ת,י-י
 יה ,וה .ורע

 !ארונו םֹויא רידא,
 זרה -,ור יטתע

 זרה .ור וה;
 *! ארקא ךל ,יל רֵצֹּב,

 ַעיִשֲעַל וו ַאי--

 ,םָעלַיורָאה

 ,םָעלַיזדָאה

 = ,םָעלַיזדָאה

 = ילַאווֶעיִּפש יקַאטּפ

 ,םָעלַאּֿולס
 ,םָעלַאֿכּולס

 ,םָעלַאֿפולס

 ּגִילַאווְעיּפש ָאצ ==
 {ילַאווָעיּפש ָאצ

 (ה 2 ח .ד-

 (רה נד בר

 !ארונו םֹויא ,רידא ,



 11 רָעדַילטקלָאֿפ ָעשֶודִיי

 !בר .ור ,.יד

 !ור ,וכ ,ר2

 .אֵרְקִא ךל- יל רצב;

 (1?!אריא אלו יל 'ה,

 ,גרָעּבנעזָאר ףלָאװ וװעשטַאֿפָאס

 א 7.

 (ב ,טנַאורַאװ רָעשִורד

 ןיּפ ,יֿפ ,יּפ ךִי גנִיג טסנַײא
 ןוצרל ויהי -- ,רלַאװ ןָענַײא ךרּוד
 ! יִפ ירמא ןָעגנּוזֶעג ןַײלנעֿפ טַאה
 =יפ ,יפ ,יפ { ןָעמַאנ ןָע גַילַײה עיר

 ןיּפ ,יּפ ,יּפ,
 ;יּב םוי רומומ ןּוצָרָל ּויְהִי
 ְךָי גניג טסנַײא : !יִּפ יֵרְמִא
 - ,רלַאװ ןָענַײא ךרּוד 6י!יּפ ,יּפ ,יּפ

 ֶעגנּוזעג ןַײלנָעּֿפ טַאה
 ;ןָעמַאנ ןַענולַײה עַיד ;'א םוי רומזמ

 !הב .הד .תכע ךִי גנִיג טסנַײא
 רֹוטְזִמ ריִׁש --,דלַאװ ןָענַײא ךרּוד
 = !חַרק יֵנְבִל ןָעננּוזֲעג ןַײלנעֿפ טַאה
 !חַר ,חַר ,חַר ;ןָעמַאנ ןָעגַילַײה עיד
 !רֹומ ,רֹומ ,רֹומ !רֹומ ,רֹומ ,רֹומ,
 ! רֹומזמ דודל ('!רֹומְזִמ דִוָדָל

 !רֹוט ,רֹוט ,רֹומ !רֹומ ,רֹומ ,רֹומ

 .ךאט4 ּוצ גנּוקרָעמנָא הָעז (1

 .ךו ,1509 ,"ןעגנּולַײטטימ, (3
 : ךָאװ רָעד ןּוֿפ גָעט 7 יד ףַא ןַעֿפָארטס ? ןֶעַײג רֶעטַײװ 66 :

 ,("תֹודְמֲעַמע ָעקידקיטנּוז יד ןנֿפ) ד"ּכ םילהַּת (4

 ,("תודמעמ; ָעקִידקַיטנָאמ !ד ןגֿפ) ה"מ םילהת (5



12: 
 יברא ראי רשי ר,יר-,ר

 .יקצולַירּפ חנ

 ןיפ ,.יפ ,יפ

 ןוצרל ּויהְי

 !יפ יפפא

 *ןיּפ ,יּפ ,יּפ

 ;ה םוי רוסומ

 ְךִי גנינ טסנַײא
 = ,הלאװ ןענײא ךרוד
 ןֶעגנּוזֶעג ןַײל גֶעֿפ טַאה
 ; ןעמַאנ ןענַילַײה עַיד

 !ףָס ,ףָכ ,ףֶסָ;
 (:!ףָסֶאְל רֹומְזִמ

 !ףֶס .ףָק .ףָס
 !הר .חר .חהב
 רֹומזמ ריש

 !חרֹוק ינבל
 !הה ,הר :הב

 !רומ ,רומ ,רֹומ
 ! רומזמ דורל

 {רֹומ ,רֹומ ,רֹומ
 זיפ ,יּפ ,יּפ
 ןוצרל ּויהְי

 !יִּפ ירמא
 *ןיפ ,יּפ ,יּפ

 ,'ד םוי רומומ

 ךִי גנִינ טסנַײא
 = ,דלַאװ ןענַײא ךרוד
 ןֶעגנּוזעג ןַײלגעֿפ טַאה
 ; ןעמַאנ ןֶעגַילַײה עיד

 !הֹומ ,תֹומ ,תומ,

 קייט שי
 שיש שיש .ישייש שיש ישי יש שש שיש יש שיש יש יש שש שש ששי :

 6!תימקנ לֵא

 !תֹומ ,תֹומ ,תֹומ
 !ףֶס .ףָס .ףָס
 !ףסאל רימזמ

 !ףָכ ,ףֶס .ףָס
 !הר ,הר- חר

 רומזמ ריש

 !הרֹוק ינבל

 יהר ?חד ;הר

 { רומ ,רומ ,רומ

 ! רומומ רורל

 !רוט ,,רומ ,רֹומ

 !יּפ ,יּפ ,יּפ

 ןוצרל ויהי

 !יִּפ ירמא

 *ויִּפ ,יּפ ,יּפ

 ;ה בוי רומוס
 ךִי גניג טסנַײא

 -- ,רלַאװ ןָענַײא ךרּוד

 ןֶעגנוזֶעג ןַײלנעֿפ טַאה
 :ןֶעמַאנ ןֶעגילַײה עַיד
 !תִיַּת ,תִיּת ,תִיּת,
 חַצנְמִל
 (3!תיֵּתִנַה לַע
 ! תַיּת ,תִיּת , תַיּת

 ,תוט ,,תומ ;תֹומ

 !תֹומקנ לֵא
 !תֹומ ,תֹומ ,תֹומ
 ןףס ,ףס ,ףס
 !ףסאל רֹומזמ

 .("תֹודמעמ, ָעקָידקִיטסנַיד !ד ןּוֿפ) ּב"ּפ םילהת (1
 ,("תֹורמעמ, עקִידֿבָאװטימ יד ןּוֿפ) ד"צ םילהת (2

 ,("תֹודמעמ; ָעקִידקִיטשרֶענָאד יד ןוֿפ) א"ּפ םילהת {3



 ;שדק:תבש:ברע םוי .רומזמ

 5 ָעׁשִו

 !ףֶס ,ףָס ,ףָמ
 !חַר ,חַר :חַב
 רומזמ ריש
 !חרֹוק ינבל
 !הר ;הָה .הר
 !רומ .רומ ,רמ
 !רֹומזמ דודּל
 !רופ ,רומ ,רומ
 ןופ 28 =
 ןוצרק ויחי
 ! יפ ירמא
 "!יפ| ;יפזס יב

 ךִי גניג טסנַײא

 - ,רלַאװ ןֶענַײא ךרּוד

 ןֶעגנּוזַעג ןַײלגעֿפ טַאה

 :ןֶעמַאנ  ןֶעגַילַײה עִיר

 !ׁשַב ,שַב שב

 ךֶלֶמ 'ה
 (:!ׁשֵבָל ּתּואָנ

 !ׁשַב ,ׁשֵב ,ׁשֵב

 !תַוַּת ,תִיּת ,תִיּת

 חצנמל

 !תיּתיגה לע

 ! תִיַּת , תַיַּת - ,תִיּת

 !תֹומ ,תֹוט ,תֹומ
 !תומקנ לא

 ! תימ .,תֹומ ,תומ

 !ףֶס .ףָס .ףָמ
 !ףסאל רומזמ

 13 רֶעדַילסקלָאֿפ
 רשי יש הק יש טיש יש נקי יש יש שיש יש יש רע יש שיש יש יש יש יש שיש יש יש יש יש רשי ריי יי. יעקל הייד יי

 !ףֶס ,ףָס ,ףָס
 !הה ;הרו הר

 רומזמ ריש

 !הרוק ינבל

 !הה .הב ?הב

 !רומ/ ..רומ ,רומ

 !רומזמ דודל

 !רומ-;הומ ,רמ

 !יּפ ,יפ ,יּפ

 ןֹוצרל ויהי

 !יִּכ ירמא

 !יפ ,יּפ ,יפ

 ;שדק:תבש הומומ
 ךִי גנַינ טסנַײא

 = ,רלאו;ןענַײא .ךרוה

 ןֶעגנּוזֲעג ןַײלנעֿפ טַאה

 : ןַעמַאנ ןֶעגַילַײה עַיד
 !תב .הב .תב;

 ריִׁש רֹומְוִמ

 (=!הָּבִׁשַה םֹויָל

 !תַּב ,תַּב ,תַּב

 !שב ,שב .שב

 ֵלָמ 'ה
 !ׁשֵבָל תּואָג

 !ׁשַב ,ׁשַב .ׁשֵב

 { תִיַּת ,תִיַּת , תַיַּת

 חצנמל

 !היּתינה לע

 !תית ,תִיּת ,תִיַּת

 !תֹומ ,תֹומ ,תֹומ

 , ("הודמעמ, ַעקַידקִיטַײרֿפ יד ןוֿפ) ג"צ םיִלֵהֹת (4

 ,("תודמעמ, ַעקַיד'תּבש ןד ןגֿפ) ב"צ םילהת ( 3



 ,וקצּולְורּפ חג 14

 עי רשירש/רשירשירשירשירשרש רשי רשישירש ר שרי

 ;חר ,הר ,הב !תֹומקנ לא

 !רֹומ ,רֹומ ,רֹומ ,תֹומ ,תֹומ ,תֹומ
 !רֹומזמ דורל !ףֶס ,ּףָכ ,ףָס
 !רֹומ ,רֹומ ,רֹומ !ףָסֶאָל רֹומוט

 ןיפ ,יפ ,יּפ ןיפ יש
 ןֹוצרל ויהי !הַר ,חַב ,חַר
 !יִּפ ירמא רֹומְזָמ ריִׁש
 ןיּפ ,יּפ ,יפ !חַריֵק יִנְבִל

 ם1ס1װסחוס 1 6161 (1121606זמ, 106015011126)).

 .שטַײד ןיא -- ַײװצ ,לָעטָעטשנַײלק שֵיליוּפ 8 ןיא -- ןַעטנַאירַאװ ןיזוצ

 ָעירָאגעטַאק יד :ןָענרֲעל ּוצ ונוא טַיג טַײקטַײרּפשרָע ֿפ ַאוַא - !דנַאל

 י רָאלקלָאֿפ רֶעונּוא ןנֿפ קרָעװרָעטסַײמ ָע ט צ לָע יד ּוצ ןָעגנַאלַעּבנָא ןּומ רֶערָל
 יָעֹוָעטַאד ָעשֵיגָאלָאנָארח ָץטמִיטשֶעּב ַא ןַארַאֿפ ,ךַילקרִיװ ןּוא

 ָעטרוטלַאוָקֲעיס םָעֿכלָעװ ,גנַאוָעגּביֹול ןָעשִירַיי ןֶעזָעיצַארג םָעד ןוֿפ ןֶערָאי וד ןֶעג

 ןִיא ,לָעמָער שַיטֲעֶאּפ-גָיטרַאנָע גָייאינַא ןָיא טסַאֿפַעגנַײא טָאה לַיֿפָעג ָשִיְוֶעיִגְילֲעּר

 ,ָעלֶעגַיֿפרלַאװ ןּנֿפ ָעלֶעולֶעה'ס

 םירפס תמישר,) שטיוווָאנַיּבַאר ,נ ,ר ןוֿפ גָאלַאטַאק ןָעטנַאקַעּב ןַיא

 .טמּוק סָאװ ,די-בתּכ ַא טנֶעֿכָייצרָעֿפ זיא ְךוַמ 81 רָעטנּוא ,(1886 ןַעֿכנימ , "םינשי

 ; לֶעטַיט ןָעְקִירֶעגלָאֿפ םָעד טימ ,ןֶעילַאטִיא ןוֿפ םיֹורַא
 ,םינועמ ןכושל רמול ,םינומוּפ לש רפפה הז ,,,םינמיס יק םינומוּפ,

 יי םיבוט םימיו תותבשבו םירוּפבו הּכונחב ,םינוש םינימו םינימּב , םיננרבו םינוגינב

 ,,"ילגנספ יבדרמ ינא ,..ךיפמ הוה הרותה רפס שומי אל; תנשב
 : ,םיבֹוט.םֹוי ןוא םיתּבש הַא םֶָעדָא ָעוָעיִגְילֶעַר 100 ;ָאולַא

 ןּוֿפ רָע צֵיוָע ב - רָעֿכַי ךָאנ ;רָעלמַאו ,םינפ ַא -יל גם גפ יבדרמ

 .ַעגֿכרּור ךיו ןָעמָאנ ןַײז םלָאװ טסִיז ,םִינ םִיווָעג -- רּבחמ רֶעד , גנּנלמַאז רָעָד

 ,ָעטֿבִיׁשֲעג רֶעשִורְיי רֶעד ןַיא ןָעֿפרָאמ

 -- 1710 א"לקת --- "ךיפמ הוה הרותח רפס ׁשֹומי ָאל; תנש
 ;יװַא טגנִילק ָעיצְקֶעלָאְק רער ןנֿפ טֿפרָעג ָעט 57 םָאר

 | עו. | ןו

 ו
 ,,ןתגלה:ָהעַרְטב ינא (ב ש :} רעב .ילא (א

 ,יתעמש תּוּפֹוע לוק ,יתעמש תֹופֹוּע לוקו

 יוָאיק ,ָאיק ,ָארק,:רמאו "ז-ח* טז" !ןפ ,ןּפ ,ןפ, ; רמאו
 +) החייס"ץארקא'ה!טשב זה: .ט:-ז'היחעיב רברי יה תהַּת



 15 ,רַערַילסקלָאֿפ ַעשִירַיי
 עהשרש-שרשרשרשרשרשע רשעי ישיר רשרשישרשרשרש רער רשרשרשבשרשבשבשרשרר ער רשערשע ר ר ס טרעט

 ,יּתכלה רפּכּב ינא
 ,יתעמש תופוע לֹוק

 ,יתכלה רהנּב ינא (ך
 ,יתעמש תופוע לוק

 ןלאּב ןנרמ רחא תפשּב רהנב ךלהמ דחא
 ןּוק ,ּוק ,ּוקע :רמאו ! טָאּפ ,טָאּפ ,טָאּפ,  רמאו
 *!קוקבחל הלפּת *! טּפשמל 'ה םּוקּג

 ,יּתכלה ךרדּב ינא (ה
 ,יתעמש תופֹוע לֹוק
 ר ;רמאו ףֵפֹוע דהא
 אש 7 !װ ,װ ,ַײ,
 בוטל רוכז
 *! איבנה והילא

 ,יקַאט יא דִיל ָענֲעׁש סָאד
 ,רָעדָיל יד ןּוֿפ ןֶעטנַאירַאוו ָעטְשרָע יד

 -- .4 ,5 ,6 ,? ןָעטּגנ יד רָעטנַּוא

 ןּוֿפ רָענַײא - ,ּפיטָאטָארּפ רֶעד טִינ ּביֹוא --

 טֿבַארּבֲעג ןֶעּביֹוא ןֶענֶעַז סָאװ

 א 8.

 (: ,בקעי ןַיֿפ ,קחצי ןַיֿפ טָאג ,םהרבא ןַיֿפ טָאג ע
 !יפֲעֹּב טָאג
 לארׂשִי קלָאֿפ קִירַיצרַא קילַײה ןַאד טִיהֲעּב
 (6!ביֹול םִינַאד ןיא

 -- ןמוקַאּב ליֹואוו ץניא ןלָאז גיָעמ ןּביז יד זז

 ,רובּכּב הסנרֿפ יצ ןיא ,לַײה ַיצ ןיא ,קִילג יצ

 ,טנִיזָעג ןטִינ םֶָעֹלַא יצ ןַיא

 ! ןמָאו ןמָא

 ,ןֿפָא זָיא דרָאיָש ןיא למָוא 11.
 ,למָיא ןַיא טָאנ ָאּביל ,טֿכַאנ ןַיא גָאט רָאָיר יצ
 ,ןֿפָאה ןַיא רָאַימ ןטיִעּב

 יי ןמי ,
 ,לָאמ 3 וצ -.זזז ןוֿפ 1 יד ןּא טז -אז ,  ןָעֿפָארטפ יד ( 4

 טמַאטש) ב13:2 טְרָאװ סָאד ::2טרַעלקרָעװ טבריא טאל? רַײדי:הָאשַעֿפָאהּפ ,(3-- 44

 זזזסז סזסה 9? וטייְשעמ חןנא: 124646 !ךעש;טןטַײד .ןַפֿפ

 .רָעֿפ ןּנֶא ט"ךמֹוטש = טי יא וז םוסּפ ;('ֿפאט:ףנני ןֶעַיצַעּב ןֶעזרֲעֿפ !ד
 ."הּתא ונליצמנ ונרמיש לא יּכ, :קוסּפ ןטימ גורנַיּפ

 4164 (סה 06ישז
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13. 

 יש.

 (+ ,ךָאװ ץטִינַא

 ,ךָאו עשִירֿפ ַא ןַיא
 ,ךָאװ ץקִיר'הסנרּפ ַא ןַיא

 ,ךָאװ ץקיר'לזמ ַא ןַיא

 : 8 קמא ןיא
5 

 2 יש א -- -- טול =ד 2 .

 ,רָעֶאי טגוזַעג ַא ןַיא
 ,רָעֶאי קיד'הסנרּפ ַא ןַיא
 ,רָעֶאי קִיר'לזמ ַא

 ,למַיא ןיא טָאג ָאּביל
 :ָץלַא ץניא ףָא ןָעמיק לָאז

 ,.רַאָיֿפ ?ףָא
 ָאדנִיק ןַיא ןַאמ ןַאמ ףֶא
 ! ךָאלָאדנַיק ס'לארשילּכ ףֶא ןיא
 ! ןמָאו ןמָא

 ,םימשּב א םרה
 64 קַעמש ןֶעַיט

 תימשנ ץנַײר עמַירֿפ עלַא

 - ,ןקָעװַאד ןטַיג יצ ךָאז ןלָאז
 ץרַא ןַאמ רָאומ טשִינ לָאמַײק לָאז סֶע זַא

 ןקָערשרֶעד טשִינ תֹורצ יצ ןִוא דַײל יִצ
 ,ןקָעוװַאד טשַינ ןִיא

 ךָאלָאדצ ָעטיֹור יד ןֶָעמָיִק
 ןעָאֿפ טי ןמימ
 ץנִיא ןגָאז ןַיא
 :ןֶעֶא תֹובֹוט תֹורּוׁשּב

 ,ןטַימ; ןנא זיא חיש
 ,ןֶעֶא:ןוויֹוא טָאנ רַאה ָאּבַיל רֶעד ןַיא

 ןּוא -- ,"החורלו העּושיל אּבה עּובשה יהי, : םיקּוסּפ !ד ףֵא ךִיז טִיצֶעּב (1
 ,(תירימו עקוטֿכַאנּוצ'תּבש) "החלצהו הכרּב ונידי ישעמּב חלשי אּוהו,

 ,"םימשּב ינימ ארֹוּכ, :הלדבה רֶעֹד ןוֿפ הכרּכ 'ח 6



 17 . רַערַילסקלָאֿפ ַעשֶידַיי

 אשרי רשירשיראירשיר + 6856

 (: ,איבנה והילא ,איבנה ּוהילֹא טת

 -- ונימיב הרהמ

 ,רָעֶאי סָאד ןמיק ץניא יצ לָאז חישמ

 ,דוד ןב

 טָאג רַאה ָאּביל ָאזניא ענ{

 ָאֿכַאּב ן'רשּכ ,ןקִילַײה ןביל'נ טמָענ
 - טנַאה ץטֿכַאר יד ןַיא
 הכרּכ ַא טֿכַאמ ןִיא

 ;דנַאל ןסטנַאג ןרֶעּבִיא

 הכרּב עקַיצרַא ַעּביל יד טֿכַאמ ןַיא

 2 ןַיא ךָאיֹוה יֹוזַא ךָאנ

 ךָאלָאדנִיק ס'לארשילּכ זַא

 , ןמָא ןגָאז ַעלַא ןלָאז

 !רֶעָאוו ןרָעוו לָאז !ןמָא ,ןמָא טז

 ,טסַײרגֶענ ןרֶעוו ןלָאז רָאֵימ
 טזַײלַאד ןיא

 ,רָקֶאי סָא ד ףָעלַיה ָעטִיג ַא טַימ ןֿפלָאהָעג ןַיא
 ,רֶעֶאי ָע ל ַא ןיא
 העש יד ןַיא
 ,העש ץ לא ןַיא

 טֿכַאנ יד

 --יַדֹׁש םּוחר זא.
 {יטסִיּב טָאג ָאקִיצרַאמָערַאּברַאד ַא
 -- ירש םּוחר
 ! יטםִיּכ ָאֿפלֶע:טיֹונ ַא יו

 אובי הרהמּכ , ידעלגה ּוהיֵלֹא ,יבשתה ּוהילא ,איבנה ּוהילאע : קּוספ ןּנֿפ (ו
 .(תּכש יאצֹומל תֹורימו) "דוד ןב הישמ םע גנילא
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 ,טָאנ ָאּבַיל ,ךָאָיד טיעּב5 8

 טיֹונ ןַאמ סָא רָאימ טסָאז

 - ,םיונ סָארניק ינַאמ םָא ןַיא

 ,םיֹונ ןיא ןֿפירנָא ךָאָיד לָעוװ ךַאי ןָעוו ןַיא

 ,למִיא ןַיא טָאנ ָאּביל ,יטסָאז

 ,טיֹונ ןַאמ ןַיא ןַײטשַאּב רָאַימ לֶעָאמ ָץלַא

 ,ןַײלק ןַיא םיֹורנ ,טלַא ןַיא גנַיי 1
 !ןַאז ַיצ לּבקמ הרֹוּת ץּבַיל ענַײש ַיר
 -- ןָענרַאל ַיצ הרֹוּת

 ,טַאז ןַיא ןגַײל יצ הרוחס ןַיא

 : ץלַא טָאה םָעָאד
 , טגנָערּבינטימ שריק:תּבש ָאּבִיל רָאיָעד

 - שרֹוק:תּבש ָאּבִיל ָאנַײש רָאיעד
 טלָעוװ רֶָא יִע ד ףָא

 ,טלָעוװ ָענֶעי ףֶא יא
 ,טלָענ תּבש טמָענ םָע רָאיָעוו

 טלֶעװ ַי ד ךָאז טקַידנַיזרַאֿפ
 .,טלֲעװ ָענַע י ןַיא

 ,לארשי רמוש ןושי אלו םוני אל הנה
 (: ,לוחל שרוק ןיּב לידבמה

 (6 .רָאי 74 ,סּפָעש היח ,אשרַאוו

 {רָעטרָעװ ָעמנעלָעגסיֹוא ךַארּפשסױוא רָעװֲעשרַאװ ךָאנ (4

 ---למָיא ; םָענַײד --- םִונַאד } קָידַיצרַאה --- קידִיצרַא } אּוה ךּורּב---יכֲעּב
 ---רָאַימ } רֶעּבַיַל --- ָאּבַיֹל { רַיד --- רָאָיד } דרֶע --- רֶרָאיֵע ; סיֹוא --- פא ; למה

 }ןַײמ---ןַאמ ;ךִיא -- ךַאי }ןָעּבָאה -- ןּבָא {רִומ ןַעלָאז --- רָאמילָשּו } רומ
 {רָעֿכָעּב--ָאֿכַאּב !ןָא--- ןֶעָא ;ןהָאֿפ--- ןעָאֿפ ;רָעדנִיק---ָאדניק }רהָאּי --- רַעָאּי

 {רהָאוו ---רֶעָאַו ;ךיֹוה ---ךָאיֹוה ;ןַעצנַאג--- ןסטנַאג } עטֿכָער ---עטֿכַאר

 ---סםָעָאד ; ןַײז--- ןַאז {רָעֿפלֶעה ---ָאֿפלֶע ;ָענַײמ --- ינַאמ ; ליה --- ףָעלִיּה

 --- רָאיָעד }רֶעװ--- רָאיָעװ } ךַיז -- ךָאו }ףיֹוא --- ףֶא ; טַײז --- טַאז ;סָאד

 ,"ןַײטּנא, !װ טדָערָעגסיֹוא אשרַאװ ןַיא --- ןמָא }לָאמ --- לֶעָאמ } רעד

 ,ָעּבָאּב רֶיא ןוֿפ ןֶעמּונָעגרֶעּבִיא סֶע טָאה 6



 19 , רֶעדַיל-סקלָאֿפ ַעשִידִיי
 שש יש שיש שיש יש ששי יש יש יש יש שש שיש ששי שש שש יש יש שש ששה יש שיש יש שש שש רשי

 ,פָיטָאטָארּפ ןָעטְקִירדֶענ ַא ןַעּבָאה ָעירָאגַעטַאק רֶעד ןנֿפ רָעדַיל יד

 ; חסּונ ַאזַא רַימ ןֶענִיֿפָעג ןֶערָאי ָעטצֶעל יד ןּגֿפ לרָעשטנַעּב ַא ןִיא
 פול ןַײד טִוהַאּב ,בקעי ןוֿפ ןוא קחצי ןוֿפ ,םהרבא ןּופ טַצג

 ןַײד טומ יז ץושַאּב ןּוא ,ןיזיּב םָעְלַא ןּיֿפ לארשי ןלָנֿ
 ,קולג ןּוא דנוזונ ּוצ ןמּוק זניא ץ'לָאז גָאט ןּבוז ןד סָאד ,ןיֹול
 םישעמ ּוצ ,םימש:תארי ּוצ ,הרֹוּת ּוצ ,ןַוטּונ םָעלַא ּוצ
 רֶעּבַול רָעזנּוא ,תומהנו תֹועּושי ,תֹובֹוט תֹורּושב ּוצ ,םיבֹוט
 ּוצ זנוא ףיֹוא ןָעמּוק לָאז ךָאװ !ד ;קָעוװַאטַװג שדוק-תּבש
 ?,ןמא ,ןוווג ןָעטּונ םָע ,ַא ּוצ ןּוא ,הֿכרּב ןּוא לזמ

 ,ןילּבּול - ."עמש .תאירקו ןוומה-תכרּב רדם!)
 ,(ק"פל ח.-סרת 'ש ,רֶעדֲעֿפ םהרבא 'ר םופדב

 ; ןיא ןהָעז ןַעמ ןַעק תֹואהסּונ ָעְרֲעטְלָע
 } 1723 ,םַאדרֲעטסמא -- ,(ןשנֲעּב שָאד) "ןוומה:תנוּבע (א

 1781 ,םַאדוָעטסמַא ,--"נּכשא ןושלּב המלש ןקית; (ב
 .1762 ,םַאדרֶעטסמַא - ,"המלש-תלהק} (ג
 : רַימ ןָענַיל רפס ןַעטצֶעל םָעד ןוֿפ גנּוטַעּברַאָעּב רֲעקְידרַעטַעּפש ַא ןיא

 קלָאֿפ ןַײד ָעטוהֲעֹּב ,בקעי דנוא קחצי ,םהרבַא טטָאנע
 זנּוא ןֶעללָאז ַענַאט ןָעּבעיז אֵוד ,ָעּבָאל םָענױר ןַוא לארשי
 סָאד } ןָעממָארֿפ םָעלַא ּוצ דנּוא לַײה םּוצ ,קולג םּוצ ןָעממָאקַעּב
 ונּוא ללָאז ָעֿכָאװ וד ,ןיהאד ָעהֵעג שרוק=תּבש ָעּבעיל נד
 דנּוא ,דֹובּכ דנּוא רׁשֹוע ּוצ ,דנּוזֲעג ּוצ ,םֹולש ּוצ ןָעממָאק
 ?,ןמאו ןמא ,ןנוװֲעג ןָעשּוג םָעלַא ּוצ

 .(1847 ,רַעװָאנַאה ,"המלש תלהק? ,ךָאלּב המ;ש)

 רָעּבַײװ ןֶעגָאז הלפּת יד זַא ,טרָא ןַעְקִיּבלַעומֲעד ףַא טרָעוװ טְקרֶעמָעגנָא |
 .לָאמ ַײרד ,הלדבה רַאֿפ ךִיַלטנִייווֶעג :

 -ַא פ ַא סַאג-רַענַאקשַיצנַארֿפ ןוֿפ ןַעּבַאגסיֹוא-טָעדנַאט יד ןַעשִיוװצ ןַארַאֿפ
 ;ריל טיזֲעיגְילַעַר שִירָעּבַײװ רָעלּוּפָאּפ ןּוא טַײרּפשרַאֿפ סָאד ףַא ָעידָא
 ןּוֿפ תוינקדצ יד עשָאװד ענֿפַיװ - ,ןַײטש ֿפַײ לש הש מ אטרַאװ ןַיא ןחדכע
 לנש ןיא ירדנ לּכ ּוצ רּוּפּכ םֹוי טזָאלעגנַײרַא טשִונ רָיא טָאה ןָעמ ָ!וװ -- ,אשרַאװ
 ןּנא ץרַאה רֶעטִי - רַיא ןָעסָאגַעגסיֹוא טַֿאנַאּב רּוּפּכ םֹוי יאצֹומ יז טָאה ,ןַײרַא
 - ",ג"סרת ,אשרַאװ- ."טהרבא ןּוֿפ טָא, ַײלרֶענהָע צ טגָאוָעג טָאה

 אט 9,

 , טגַאירַאװ

 ,בקעי ןַיֿפ ,קחצי ןַיֿפ ,םהרבא ןַיֿפ טָאנ {
 ןֹּביֹול םִינַאד ןיא לארשיײלּכ טִיהָעּב
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 ,קָעװַא:טַײנ שרוק:תּבש ָאּביל רֶעד
 עי טמיק ךָאװ ָעּביל יד ןִיא

 ,החלצה ַיצ ,לומ ַיצ . ןּכָעל יצ ,טנִיזֶעג יצ

 ,הכרּב ַיצ
 ,םיבוט:םישעמ יצ ,הקדצ ַיצ ,הרֹוּת יצ ,רֹובּכ יצ ,רשֹוע יצ
 ; ןִיווֲעג ןטִינ םָעלַא יצ
 ,גנַיזַײלרָעד ַא יצ ,גניאַײרֿפרַעד ַא יצ
 .גנִירֲענרֶעד ַא יצ , גניזַאּפש ַא יצ
 ,ןַײלַא אוה ךּורּב טָאג ,רָאיד ןַיֿפ

 !ןמָאָו ןמָא ,ןמָא
 דנַאה ָאטֿכַאר רֶעֹד ןַיא ָאכַאּב םָעֹד רֶע טמֶענ
 רנַאל ןצנַאנ ןרֶעּניא הכרּב יד טֿכַאמ ןַיא
 ,ןַײש יֹוזַא ךָאנ ,ךיוה יֹוזַא ךָאנ

 ,ןמא ןגָאז ןלָאז ְךֶעלרַעדנִיק ם'לארשילּכ זַא

 !רֶעָאו ןרָעוו לָאז ! ןמא ,ןמא
 !רָעֶאי ָעגָירַײה'ס ןָעמִיִק ץניא יצ לָאז דוד ןּב חיׂשמה ךלמה

 ,יבשתה והילא ,ירעלנה ּוהיֵלֹא ,איבנה ּוהיֵלֹא

 !רוד ןב חישמ ,ונימיב הרהמב הישמ ךלמה

 ,ןּביֹוא ןַיֿפ ָאיֹוּמ םָעד ןֶעמָענּפָארַא רָאמָאל
 ,ןּביֹול יצ יֿכֲעּב טָאנ ןּבַײהנָא רָאמָאל
 ,טָאג ןּביול יצ ןּבַײהנָא רָאמָאל
 !טָא ןֿפַאשַאּב טלָעוו יד סָאװ
 !ןזַא ןַיֿפ ָאקַא םֶעֹד ןגַײלקֶעװַא רָאמָאל

 ,ןוַאּפש ןִיא ןרָענ ןָעימ ,טָאנ ָאּבַיל ,ץניא טסלָאז
 ,טיױרּב ןַיא ץלַאז ןֶענ ץניא טסלָאז

 ,טיֹונ רַאֿפ ,ָאגנִי רַאֿפ ןרֶעוו טִיהָעֹּב לָאז'מ

 ,טיוט ןגָיטַאצִירֿפ ַא רַאֿפ ,םֹולשו סח ,ןִיא

 -- ,ןקָעטש ןָעיט םימשּכ ןיא סרה

 ןאמ 8 ּגצ גנוקרָעמנָא הָעו (1
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 ןיש שיש שש שש שיש שש ישי הישר יש שש יש יש יש שש יש יש יש יש שש שיש יש יש יש שיש שיש

 ,ןקָעוורֲעד ץנַיא רַאֿפ ךָאז ןלָאז תֹומשנ עטרָעטַאלָענ יד ,עמִירֿפ יר
 ,ןקָערשרֶעד טשִינ ץנִיא ןלָאז זַײּב ןיא רעצ םוש ןַאק זַא

 ,ןרָעוו רִיּפַאּפ לָאז ןָעלמָיא ַעלַא ןַיֿפ טזז

 ,ןרָעװ םָענֲעַּפ לָאז רֶעמַײּב ָעֹלַא ןַיֿפ
 ,ןרָעוװ טנַימ לָאז ןרָעסַאװ ָעלַא ןַיֿפ
 ָאדנַיװ ינַאד ןלעצרָעדַיצסָא ןַיא ןּבַארשַיצסָא טשינ זיא
 (: ,ָאדנַיזַאּב שנֶעמ ןֿבילטַיא טָימ ,טָאנ ָאּבַיל ,טסַיט יד סָאװ

 ,ןֶעָאמ ָאמַירֿפ ַא ןָעווֲעג זיא ריסח שַיא טדזז
 ;ןֶעֶא גִיּבַײא ןַיֿפ טנִירַאלָעג רֶע טָא הרֹוּת ןַיא
 ,טֿכַאנ ןיא גָאט טנִירַאלעג רֶע טֶא הרֹוּת
 = - ,טכַארּכָעג טלָעו רֶעד ףָא ָאדניק עמַירֿפ ןיא עטָיג

 ןַײטשַאּב ַָעלַא ץניא לָאז תּובז ןַײז
 .ךָאז ןשניוו רַימ סָאװ ,ץלַא ןיא
 (=!ךָאװ ָעטִינ ַא !ךָאװ ָץטִיג ַא

 , רָאי 80 ,סּוקרַאמ לחר , אשרַאװ

 ;לָעֿפֹוּברֲעטרָעוו
 ---ָאיֹומ ;רַעטֿבַער---ָאטֿכַאר  גנּזַײּפש --- גנוַאּפש } ןָעטוג - - ןטיג

 {רָעגנוה--- ָאגנוא } ןָעּכָעג -- ןָעג } ןָעוַוא --- ןוא ;רֶעְקַא -- ָאְקַא {רֶעיֹומ
 {ןָעּבַײרש --- ןּבארש ; עטרָעטַײלעג --- עטרָעטַאלעג } ןֶעגיטַײצירֿפ --- ןגיטַאצירֿפ
 --טנירַאלַעג {ןַאמ--- ןַעָאמ ;רָעדנּװַאּב - -ָאדנױַאּב ;רָעדנּואװ ---ָאדנַיװ
 --= + ךַיז --- ךָאז } טנֶערֶעלֶעג

 אנ 9,

 ,טנַאירַאװ רָעטַיַוװצ

 ,בקעי ןַיֿפ ,קחצי ןַיֿפ ,םהרבא ןַיֿפ טָאנ {

 ,ןיול םִינַאד ןיא לארשי קלָאֿפ ןַאד טִיה

 : "תומדקא, ןוֿפ תֹורּש יד ףֵַא ךִיו טִיצָעּב )

 {אָתָׁשְרּוח לֶּכיינְק . יִעיֵקְר ּולֵא ליומ
 ... אָתּוׁשיִנְּכ יֵמ לָבְו יִּמַי ּוּלִא ֹויִּד

 ."תיה דיסח שיא, ; תֹורימז עקַיד'תּבש..יאצֹומ י ףַא ךִיז טִיצָעּב 6

 .לָאמ 9 ַץֿפָארטס ַעדֶעי (4



 , יקצּוליוּפ חנ 3

 ,ןֶעמִיִקֶעּב ליואוו ץנִיא ןלָאז גיָעט ןּבִיז יד
 (: ,עמִירֿפ עלַא יצ ןיא ,דַײרֿפ יצ ןַיא ,קילג יצ
 -ןָעמִיק ץנִיא לָאז ךָאװ עּבִיל יד ; ןיהַא:טַײנ שרֹוק:תּבש רָאיֵעד
 ,רורכ יצ ןיא .רשוע יצ ןיא ,ןבַעל יצ ןיא ,דניױענ יצ

 = ,ןֶעווָעג ןטִינ םָעלַא יצ ןיא ,רסח יצ ןַיא ,ןח יצ ןַיא
 ,חישמה ךלמה ונילא איבמה ,איכבנה והילא
 (+ ,רוד ןּב - רֶעֶאי סָאד

 ,טַײקנַיצרֶעמֶערַאּב סיירג ַא ןַיא טַײקגידלימ ןַאד ,טָאנ ,רימ ָענ 1ע

 ,ץרַא ןֿכָארּביצ רֶעטִיּב ןַאמ ןַיא ןַאּפ ןַאמ הָעז ןַיא

 ,ןליֿפרֶע ךֶע'לֶעװ תֹווצמ ינַאד

 ,ןליטש רָימ יד טסלָאז תֹומקנ יד ןַיא

 ,חישמה ךלמה ונילא איבמה ,איבנה והיֵלֹא

 ,רוד ןּב - רעֶאי סָאד

 ,ןקעמש ןֶעיט םימשּכ ןיא סדרה זזז
 ךָאושָעליֿפ:יד:יצ ןֶעַיט ךָאז ןלָאז תֹומשנ ענַײר ,עקילַײה ָעלַא

 ,ןקֶעוורֶע ןטיֹונ עסיֹורג ינַאמ יצ
 , ןקָע רשֶאּבִיא טֿכַאנַאּב םֹולשּו סח ,לָאמַײק טשִינ ךָאמ לָאז ךַאי
 ,חישמה ךלמה ּונילֹא איבמה ,איבנה והילא
 ,רוד ןּב - רֶעֶאי סָאד

 ,טנַאה ץטֿכַאר יד ןַיא ָאֿכַאּב'נ טמֶענ רֶע זש
 ,רנַאל ןצנַאנ ןרֶעּביא הכרּב ַא טֿכַאמ ןַיא
 ,ןַײש יֹוזַא ךָאנ ןַיא ךיֹוה יֹוזַא ךָאנ

 !ןמא ןמא ;ןנָאז ךֶעלרָעדנַיק ס'לארשילּכ זַא
 ,רָעֶאוו ןרֶעוװ לָאז סֶע
 ,רֶעֶאי סָאד ןַיא ךָאװ יד ןרֶעוו ןֶעמ לָאז טַײרֿפרָעד ןַיא טזַײלרָעד
 ,חישמה ךלמה ונילא איבמה ,איבנה והילא

 ,דוד ןּב - רֶעֶאי סָאד

 ןיא "םהרבא ןוֿפ טָאג; רֶעֹד ,אמ 8 ּוצ גנּורֶעלקרֶע ,ןָעּביֹוא הָעו (1
 "המלש תלהק, רֶערָעווְשנַאה

 ָעטְקּוררֶעג ָעֹרַיֹּב הָעֹו- ."ִיווְע ג; ןּוֿפ ןֶעּברָאדרַעֿפ- ףֶעווָע ג,(2

 .,ׂש 9 ןִיא 1 ורָעֿפ ןָעטֿכַא םָעֹד ךיֹוא , אֵמ 8 ּוצ ןֶעגנּוקרֶעמנָא יד ןַיא תואחסּונ

 ..אֵמ 8 ּוצ גנּוקרֶעטנָא הָעֹז (3
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 .ףעדרשערע רשע רשע רע רער רער רער ערע הערשער רער ערע רער רער רער ר ערשרע רעבישע רשרשעישרשירשרשרשיש

 ןָא ןּביא ְךֶעלֶעדִיי ַײוװצ ןַעַײטש םָע ׁש
 ןיגנירּפש ןיא ,ןַיצנַאט ןיא

 ,ןִיגניז ןיא
 ,טָאג ןגיטֿפַעמלַא םָעד ןּביֹול עלַא
 ,טָא ןֿפַאשַאּב רָאיָע ןא למָיא סָאװ

 ,טָא ןּבֶענֶענ ּבַאל ןַאמ רָאימ סָאװ

 ,חישמה ךלמה ונילא איבמה ,איבנה והילא

 ,רוד ןּב רָעֶאי סָאד

 -- ןּביֹוהרֶעד ךיט ךֶעיֹּבֶא גָערֲעֹּב יצ שצ
 ,ןּביֹוא הניכש ָץקַילַײה יד טיט טַײטש ונּבר השמ ןִיא
 ,טלָענ תּבש םִיא טמָענ םָע רֶעֹו
 טלֶעװ יד ךָאז טקִידניזרָעֿפ
 ,טלָעו ָעֹנֶעי ןַיא
 ,חישמה ךלמה ונילא איבמה ,איבנה והילא
 ,רוד ןּב רֶעֶאי סָאד
 {לֹוחל שרֹוק ןיּב לידבמה
 !לוחמי אוה וניתאטחה

 לוחכ הברי ונּפסכו ונערז
 . (6!הלילּב םיבכוככו

 ,טַארלָאװ ,ּפ , װָעשטַאֿפָאמ

 :ץֿכָעגעלסיֹוא רֶעוװֲעשרַאװ טומ רֶעטְרָעוו
 =--ןַאּפ } ּבֵיג --- ָעג } רָעד --- רָאיָעד } גָעט --- גָיָעט ; םָענַײז --- םִינַאז

 שֹורָע - - דָאיִע } רֶעֹכַעּב טָעד --- ָאֿכַאּב'ג } ךימ --- ךָאמ ,ךַאמ } ךז --- ךָאז ; ןַײּפ
 . גֹרָעּב --- גָערָעַּב { ּבַײל --- ּבַאל

 עב 11

 ,טנַאָורַאװ רַעטורד

 ,בקעי ןִיא קחצי ןַיֿפ ,םהרבַא ןַיֿפ טָאנ ז
 ןּביֹול םִינַאד ןַיא לארׂשִי קלָאֿפ ּבִיַל ןַאד טִיהַאּב

 ,הלדבה רֶעד ןוֿפ תֹווש 4 (1
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 ,יקצּולַירּפ חנ 21
 רערשרשרשרשבשישרשישבשרשרשרשרש רעב יש רשרשרשרשרשרש רשרשרשבש רגע רשעי רש רשראערשיפ

 ,קֶעװַא טַײנ שרוק-תּבש ָאקִילַײה ָאּביל רֶעֹד
 ,ךָאװ עטַיגַא ןָעמִיק ץניא יצ ןיֹוש זָאל
 ,ךָאװ ץטזַאּפשָענ ַא ןַיא ,ךָאװ ָעטנִיזעג ַא ןִיא
 ,ּבָאנ ָעטִיג ץסיו ָעלַא טימ
 ,גָאט ָץלַא ןיא טנַאה

 !ןַײמנ יד לַא ,םֹולש ז+
 ,ןַײלק ןַיא םיֹורג ןיא ,טלַא ןיא גנִיי ,ןשטנֶעּב זנַיא טסלָאז
 ,ןזַאװַאּב הסנרּפ ץטַיג ַא ןֶעַיט זניא טסלָאז

 ,למִיא ןִיא ןּכֶעל-יטַאט זזז
 ,ןקָעוורָעד טשִינ לָאמַײק םִיא ןָעמ ןָעק - ןֿפָאלש טיט ּבַײל רֶעד
 סָאדִירּב ןַיא ָאטסֶעוװש ינַאמ טשִינ ,המשנ סימַאמ:יטַאט ןַאמ טשִיונ

 ,ןקָערשרָעד טשינ זַײּב ַאק לָאמַײק לָאז -- תֹומשנ

 -- ,ןקָעטש ןֶעַיט רָאמ ןלָעוװ םימשּכ ןיא סדה ע

 ָאטֿכַאר רָאיָעד ןַיא ָאֿכַאּב'םעד טמָענ ךרּבכתיײםשה ,ךרּכתי:םשה ץ*
 ,טנַאה

 ,דנַאל ןצנַאנ ןרֶעּביא הכרּב יד טֿכַאמ ןַיא

 -- ,ןַײש יֹוזַא ךָאנ ןיא ךיֹוה יֹוזַא ךָאנ

 ! ןמָאו ןמָא ; ןגָאז ןלָעוװ ךָאלָאדנַיק ם'לארשינלּכ

 ,ןרָעוװ יצ טַײרֿפרָעד ןיא טזַײלרָעד ןַאז הכֹוז רָאמ ןלָאז
 ,רֶעֶאי סָאד ,ןַײמנ יד לַא םֹולש

 ,רָעֲאי עקיטנַאה סָאד ןָעמַיק לָאז דוד ןּב חישמ זַא

 ,ןָאמ ָאמִירֿפ ַא ןֶעווָעג יא לֶעֶאמַא ץע

 ,ןָא גַיּבַײא ןַיֿפ הרֹוּת טנרַאלַינ טָא'ר
 ,טֿכַאנ ַאק ןַיא גָאט ַאק טירֶעג טשִינ טָא'ר

 (+ ,טֿכַאדָענ זיֹוה ןַאז ןִיא טיֹורּב עלַאקיטש ַאק ןֶעווֲעג טשִינ זיא'ס

 ,ךָאלָאדנַיק ַארד סיֹורַא ןֶעַײג שנע
 ;ןמֶעּב יצ ןיא ןָענַײװ יצ ןָא:ןּבַײה

 .ךאמ 0 ּוצ גנּוקרָעמנָא הֶעְז (1
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 עי א

 יש. שיש יש רו יש יש יע יש יש יש יש יש שיש יש שיש יש שיש יש טיש שש שי

 -- ,ןרָעקרֶעּביא ץלַא ךָאר טסנֶעק ,םלֹוע לש ֹונֹוּבר

 ,ןרֶעוװ ךַאר ןָעמ לָאז םִירָא ןַיֿפ

 ,ןרֶעוו טלַײהֶענ ןלָאז ץֿפַאלש

 ,ןרֶעוו טַײרֿפרֶעד טשַינ ,םֹולשו סח ,ץנַיא ןִיא לָאז אנֹוש ַאק

 ןויה ָאזניא ןיא ןיא איבנה והילא ,איבנה והילא ץדזזע

 !םיֹורַא ּביטש ָאזנַיא ןַיֿפ לָאז זַײּב םִירלַא

 !ןַארַא ּביטש ָאזניא ןיא לָאז ץֵיג םִירלַא

 !ןַאז גַיּבַײא ץניא ַאּב לָאז'ס

 ,רָאי 18 ,דלָעֿפנָעוַאר הנח ,אשרַאװ

 : ןַעטֿפַאשנֶעגַיַוַא ַעגוטרָא

 }סרָערִירּב ---סָאדִירּב } רָעטסֶעווש ---ָאטסַעװש ; ןָעוַײװַאּב --- ןוַאװַאּב

 {ןאמ--- ןָאמ }ןַײרַא -- ןַארַא ;}ךַײר--- ךַאו ;ַײוד --ַאוד } ןַײק --- ןאק
 , טנַײה --- טנַאה

 אַש 4

 ,טנַאירַאװ רָעדרָעֿפ

 ,בקעי ןַיא קחצי ןַיֿפ ,םהרבא ןַיֿפ טָאנ ע

 ,ּביֹול םָענַײד לארשי קלָאֿפ (0)עהָאנ רעד טיהרָעֿפ
 ךָאװ יד ןעמיק ץניא לָאז ,קֶעװַא-טַײג שרק-תּבש

 ,םייח יצ ,דֹובּכ יצ ,רׁשֹוי יִצ ,ןּבעל יצ ןיא ,טנזענ ַיצ
 ,םֹולש יצ

 ,איבנה והילא ,איבנה והילא ,איבנה והילא 1?

 !רוד ןּב חישמ ךלמ ונילא רהמ
 ,טנַאה רֶעטֿכָער רֶעֹד ןיא (- רֶעֹכעַּב ץטמֶענ ךרּכתי?םשה

 ,טנַאל ןצנַאנ ןרֶעּביא הכרּכ ַא טֿכַאמ

 - .ָעֿפָארטס ָעצנַאג יד לָאמ 8 (1

 םָעד םרָאֿפ !ד ןָעמ טצרִיקרָעֿפ ןָעליֹוּפ ןוא -- .רַעֹכֲעַּב םָעֹד טמֶענ 2

 .טַײצ ךָאנ ְךיֹוא ךָאנ ,רֶעטרֶעװרַאֿפ ךָאנ ןיֹולּב טינ }: ַא ןַיא לָעקִיטרַא ןּוֿפ

 --. ('נ ַא רָעסיֹוא) טנַאנָאסנָאק וִיא טִינ רֶעסָאװ טימ ךַיז ןֶעגידנֶע םָאוו , רֶעטְרָעמ



 . יקצולירּפ חנ
 ש=- ששי שיש יט רק יט יט יט ר יש יט יש יש יש יש יש ישו סע יש ישי יש שש שה

 ,ךיֹה יֹוזַא ךָאנ , ןַײש יֹוזַא ךָאנ
 ,ךיֹוא ןמא ןגָאז ןלָאז ךֶעלרָעדנַיק ס'לארשי לּכ

 } רָאװ ןרָעװ (:לָא'ס ,ןמא ,ןמא
 (=!רָאי סָאד ןָעטַיק לָאז חישמ רֶעקַילַײה רֶעֹד

 ;רָאװ ןרָעװ לָא'ס ,ןמא ,ןמא

 (=!רָאי סָאד ןָעמַיק רימ ףֶא לָאז ףליה יד

 ,םיבנה והילא ,איבנה והילא ,איבנה והילא

 !דוד ןּב חישמ ךלמ ונילא רהמ
 ;ןקָעמש רֶעמ ןלֶע םימשּב ןִיא סרה
 }האל ,לחר ,הקבר ,הרש ןַיֿפ תוֿכז ןִיא
 }בקעי ,קחצי ,םהרבא ןַיֿפ תיוֿפז ןַיא
 -- ,תֹוהמא ,תֹובָא עטִינ ץלַא ןיֿפ תוכז ןַיא
 ;ןקֶעוורֶעד רַימ יצ ןעִיט ךיז ןַעלָאז ,םלוע:לש-ונֹוּבר .,יֹוא
 } ןקֶעטש טיֹונ םּוׁש ןַײק ןַיא ןּבַײלּב טשִינ ,םֹולשּו סח ,,,רֶעמ'לָאז
 סטֿכָעלש םּוׁש ןַײק רַאֿפ ןֿכיֹורּב טשִינ ,םֹולשו סח ,רָעמ לָאו'ֿפ

 ,ןקָערשרֶעד יצ

 ,איבנה והילא ,איבנה והילא ,איבנה והילא זש;

 ץ,

 !רוד ןּב חישמ ךלמ ונילא רהמ
 ;האל ,לחר ,הקבר ,הרש ןַיֿפ תּוכז ןַיא
 ;בקעי ,קחצי ,םהרבא ןַיֿפ תוכז ןַיא
 - ,תוהמא ,תֹובָא ָץטַיג ָעלַא ןַיֿפ תּוכְז ןַיא
 : ןֿפָאה ךַיא יט רַיד יצ ,םלֹועלש-ֹונֹוּבר
 ַא ןַיֿפ ,ןּכֶעל טִיג ַא ןַיֿפ ןיא ,םֹולש ןוֿפ ,םייח ןּוֿפ (רֶעּוטעמ ַא

 טּבֶעלֲענ ןסַײה לָאס ,ןּבָעל ַא ןַיֿפ - ,ןּבַעל טגִיזֲענ
 (?!ןֿפָא רָימ וצ ןזָאל יטסָאז - ,טלָעוװו רֶעֹד ףָא

 ,איבנה 'הילא ,איבנה .והולא ,איבנה והילא

 !רוד ןּכ חישמ ךלמ ונילא רהמ
 !ןֿפָאה ךיא יט ,יטַאט רֶעטִיג , ריד יצ

 צ

 ,לָאמ 2 - ןֶעֹורֶעֿפ 2 יד (6--- .לָאמ ?2- ןָעורֲעֿפ 2 יד (6 --- .לָאו'ס (1

 .לָאמ 3 - ורָעֿפ רֶעגְיּבלִיו 36 רֶעד (+ --- (?)רֶעיֹוט (+ --- .ךיימ לָאו'פ )
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 יי

 טי יט שי שיק יי יע 0: יש יש יש יע יש 0 יש שיש יש ריש יש 5006 = יש יש יש יש רשי שוק רו

 ,ןֿפָא רימ יצ ןזָאל יטסָאז (: ןָעריֹוט עטִיג ָץלַא ןוֿפ
 !ךָאװ ָעטַינַא
 !ךָאװ ָעטנִיזעג א

 (י.רֹלָעֿפנָעוָאר ,י (יּבּוג .רַאר) ,ַאילָאווַאקסנָאק

 מ 8

 ,טנַאירַאװ רָעטפוֿפ

 !בקעי ןַיֿפ ,קחצי ןַיֿפ ,םהרבא ןַיֿפ טָאנ ע
 ,,ּביֹול ןַײד ןיא לארשי קלָאֿפ קילַײה ןַײד ,טָאנ רֶעֹּבַיַל ,טִיהָעּב

 :קֶעװַא:טַײנ שרק-:תּבש רֶעקַילַײה רֶעֹּבִיל רֶעד זַא
 'ּוצ ,םֹולש יצ ,דַײרֿפ טימ םנִיא יצ ןָעמִיק לָאז ךָאװ ַעּבַיל יד

 ,ההלצה ןִיא הכרּב יצ ,לזמ סיֹורג יצ ,ןַיּבֲעל יצ ,טנִיזִיג
 .תֹוכרֹּב יטִיג יצ ,רסח יצ ,ןח יצ ,רֹובֹּכ יצ ,רשיע יצ
 ,החמש יצ ,רַײרֿפ יצ ,תֹומחנו תֹובֹוט תֹועּושי ,(:תֹובֹוט
 םָעלַא יצ ,תולנ ןִירָעטיּב םָעֹד םיֹוא גנַיזַײלםיױא יצ

 - .(9גניניג ןיטינ

 ,ןִיפ !ה רימ ןֶעַיט געט ָץגנַאל ָץּביל ָענַײר ןַיא
 ,ןיֿפָא ןיזָאל םניא יטסלָאז גָעוװ ןיא געטש
 יטסלָאז הלפּת רֶעֹד רִיֿפ טָעּבִיג ןַיֿפ םילשּורי ןַיֿפ רֶעיֹוט'ס

 ,ןיֿפָא ןַיזָאל סנִיא

 ,רוד ןּב חישמה ךלמ וונילא אֹובי הרהמּב איבנה והילא

 ,טנַאה רָעטֿכֶער רֶעד ןַיא רֶעֹכֲעֹּב ןַײד טסמֶענ ,טָאנ .רֶעּביל ןז

 }דנַאל ןַיצנַאג ןרֶעּביא הכרּבַא טסֿכַאמ

 ,דנַאל ןַיצנַאנ ןרֶעּביא הכרּכ ַא טסֿכַאמ יד
 , ןַײש יֹוזַא ךָאנ ,ךֶעיֹוה יֹוזַא ךָאנ
 !ןטא :;ןַיגָאז ןַילָאז רֶעדניק ם'לארשינלּכ

 ךֶעּברָאטשָעג ויא ָעֿכלָעװ ,ָעּבָאּב ןַײז ןּוֿפ ןֶעמּונֲעגרֶעּבִיא (? --- .ןרָעיֹוט (1

 ,רָאי 85 ןוֿפ רָעטלַע ןַיא קירּוצ רָאי 10 טימ

 = ,ׁשירַארָעשְיל.ּבלַאה ,שַיטָענָאֿפ-ּבלַאה : די-בתּכ ןּוֿפ ָעיֿפַארגָאטרָא

 .אַמ 20 ּוצ גנּוקרֲעטנָא הָעז (פ



 . יקצולַירּפ הנ 28
 נייע עק עגקיעיעבייעב ייד = ידע שיער רער

 :רעָאװ ןִירָעוו לָאז םָע !!ןמאו !ןמא

 !רעָאי םָאד 0 לָאז חישמה ךלמ רֶעד

 :ןיקעמש רַימ ןעַיט םשּב ןַיא סדה זו{

 ,ןיקָעוורֶעד םנִיא יצ ןָעִימ ךַיז ןַילָאז תֹובא ימִירֿפ עקַילַײה עלַא

 ,ןִיטֲעּב ןיֿפױל םנִיא רַאֿפ ןילָאז

 ; רעָאװ ןִירֶעװ לָאז סֶע !!ןמאו !ןמא

 ,רַעֶאי םָאד ןַימיק לָאז הישמד ךלמ רֶעקַילַײה רֶעד

 !לארשי לע םולש !לארשי לע םֹולש זש

 ,לארשינלּכ ףֶא ןיא סניא ףָא ןַימִיק לָאז תֹוחמש ןיא דַײרֿפ
 ,גָאט ָץלַא ןַיא (6 דַירֿפ ,םֹולש

 ,ּבָאנ יטינ ַא םניא טסלָאז ןִיּבֶעג

 ,ןיּבעג םגַיא יטסלָאז ּבָאג יטַינ ַא
 , ןיּכעל רעזנַיא ןַירָעגנָעלַיד יטסלָאז דַײרֿפ לִיֿפ וצ

 : רֶעָאוו ןִירָעװ לָאז סֶע !!ןמאו ! ןמא

 ,רָעֶאי סָאד ןַימַיק לָאז חישמה ךלמ

 0 ,רוד ןּב חישמה ךלמ ,ונילא אֹובי הרהמּב ,איבנה והילא

 .רָאי 75 .ךָעלדוומ ןּוֿפ ןוצּבר א , םָאדַארי

.4 6 

 ,טנַאירַאװ רָעטסקָעז

 !בקעי ןיא קחצי ,םהרבא ןַיֿפ טָאנ ע
 ,(?ּביֹול ענַײד לארשי קלָאֿפ ּבֵיֹל ןַײד טִיה

 (=:ָץמִיקַאּב ליֹואוו זנִיא ןֶעלָאז געט עקִילַײה ןֶעּבִיז

 ,עמַירֿפ ערלַא יצ ,עקנַארק ָערֹלַא וצ
 !ןיהַא טַײנ שרֹוק:תּבש רֶעְקִירֶעצַאהָעּב ,יל ירֹוד

 .טרָעטול ןַיא םָעד ןּגֿפ רֶעגַיטֿכ!ר ,םרָאֿפ ָעשֶודְוי.תמא -- ,םֹולש -- דַירֿפ (1
 -- ."ןֶערִירֿפ , םָלנֶעמּונֲעגנָא קיטסילַאגרושז ןּוא רו:

 נא ן ּוצ ,טנָא --ץֿכָע גַעלסיֹוא ןֶעגֶעוו-- ,טֿכידֶעג ָעצנַאג'ס לָאמ 8 (ג
 - .ןֶעמּוקַאּב (4 - ,ּביֹול ןַײד ןִיא (5
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 איר ירייראיירשירשיישיירש 2 6 -47646646-6=

 .ןִיּבעל טימ ,טנִיזֶעג טיימ ןעמיק זנַיא ףֶא לָאז ךָאװ ַעּבַיל יד
 הכרּב טימ ,לזמ טַיֿמ ,רֹובּכ טימ ,רשֹוי טַימ

 החלצה עסיֹורג ַא םִימ ןַיא
 ,גיטעּכֶעל רֶעזנִיא ןַיא

 ,גָאמרָעֿפ לַיֿפ הכרּבַא טֿכַאמ

 יטנַאה רֶעטֿכָער רֶעד ןַיא רֶעֹכֶעּב'נ טָאג רַאה רֶעּבַיל רֶעד טמענ
 ,רנַאל ןָעצנַאג ןרֶעּביא הכרּב ַא טֿכַאמ ןַיא
 -- ,ןַײש יֹוזַא ךָאנ ,ךיֹוה יֹוזַא ךָאנ
 !ןמא :ףָארֶעד ןָענָאז ךַאלַאדניק ס'לארשיילּכ
 ; רָאװ ןֶערֲעוװו ץנַיא לָאז !ןמא ! ןמא

 ,רָאנ רָאי סָאד ןֶעמִיק לָאז רוד ןּב חישמ ךלמ רַעקַילַײה רעד
 ןיֹוש עמ'לָאז םַײרֿפרעד ןַיא ,טזַײלרָעד ןַיא ,טֿכַײהרָעד ןִיא

 ,רָאי סָאד ןֶע רָע
 םרכ 1

 .טָאנ ןַיֿפ ּביול יד ןֶעּבעהנָא רֶעמ'לָא'מ זו

 ,טָאּבעג ןֶעצ יר ןָעּבָאה רָעמ'לָא'מ
 ,טָאה ןֶעטָאּבֶעג ּונּברףהשמ סָאװ
 ( ,ןעגנַאֿפטנַא טָאה ונּבר?השמ סָאװ
 הרֹוּת - ןַײלק ןַיא םיֹורנ ,ךַײר ןִיא םִירָא

 הרֹוחּפ ,ןָענרֲעל רֶעמ'לַע
 ,טלָעװ רֶענֶעי ףֶא ןֶערָאװַעג זיא טַײרּבַעגנָא ךַיז רַאֿפ
 ,טלָענ ןַײק רָאג ןֶעמָענ טשַינ ןָעמ רָאמ בֹוט+םֹוי ןַיא תּבש
 ןּבָאנ ןעטִיג ַא ןיא רצֹוא ןָעטַיג ַא ןָעקַיש ץנִיא לָאז
 {נָאט עלַא ןיא טנַײה ךַימ זַײּפש ןַעזַײּפש
 ,ךָאװ עקַירלזמ ַא ןַיא ,ךָאוו עטַינ ַא ןַיא

 ךָאװ ָעטנִיזֲעג ַא ןיא ָעְקִירֶעּבֶעל ַא ןַיא

 ךָאלָאדניק ענַײמ ןַיא ןַאמ ןַײמ ףָא ןיא רַימ ףָא ןָעמִיק לָאז
 6 ,דניוָעגזיֹוה ןֶעצנַאג ןַיא

 -ו רָאי 68 ,םיֹוּבנָענֲעט ,ש , םָאדַאר

 - .(ןַעגנַאֿפּפמֶע -- ןַעשַישטַײד ןּוֿפ) ןָעמּונַע גרַעּבִיא , ןַעמּוקַאּב (

 ןאמ ןפ ּנצ ,םנָא יז :ץיֿפארנָאטרַא - .קצנאנ'ס לאמ 4
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 ,טנַאירַאװ רָעטֶעּבִוז

 !בקעי ןיא קחצי ןַיֿפ ,םהרבא ןַיֿפ טָאג
 ;ּביֹול םָענַײד ןּוֿפ לארשי קלָאֿפ ּבִיל ןַײד טִיהָעּב
 ,ןֶעּבֶעל יצ ןַיא דנִיזעג יצ ןֶעמִיק ץניא ףָא ןָעלָאז גָעט ןֶעּבִיז יד

 ,(4) רַאה יצ ןַיא קִילנ ַיצ ,(: הבֹוט הסנרּפ עטינ ַא יצ ןִיא

 ,ןִיווָעג ןֶעטִיִג םָעלַא יצ ןיא

 ןַיא רֶעֹכָעֹּב םָענֲעדלָאנ (= ןיא טמָענ טָאגרַאה רֶעּביל רֶעזנַוא
 ,טנַאה רֶעטֿפער רֶעֹד

 ,רנַאל ןָעצנַאנ ןרֶעּביא הכרּב ָעּביל ,ָץנַײש ַא טֿכַאמ
 ,ךיוה יֹוזַא ךָאנ ןַיא ןַײש יֹוזַא ךָאנ הכרּב ַא טֿכַאמ

 ,ךיֹוא *ןטָא, ןֶעגָאז ןָעלָאז ךֶעלרָעדניק ם'לארשינלּכ זַא
 !!ןמאו ! ןמא

 !ןעקָעמש םימשּב רַימ ןָעַיט ן'סדה
 .ןֶעקֶעוורָעד רַימ יצ ןֶעַיט ךיז ןָעלָאז תֹובא עמַירֿפ ץנַײמ
 תובכז ,תֹובא:תּוכז ,איבנה?והילא ,איבנה?והילא ,איבנה?והילא

 ,תקבר ,הרש ןַיֿפ תּוכז }םיקידצ ָץלַא ןַיֿפ תּוכְז ,תוהמא
 ,םהרבא ,,תֹובא ָעמַירֿפ ָץקַילַײה עלַא ןַיֿפ }האל ,לחר
 .ןָעקָעוורָער ךיז ןָעלָאז ,בקעי ,קחצי

 !! ןמאו !ןמא

 - ןָעטַײרַיצ ןָעמַיק לָאז חישמ
 !ןֶעטַײצ עטסֶעּב ָערֲעזנִיא
 -- ןָערָאֿפִיצ ןֶעמִיק לָאז חישמ
 (=!ןָערָאי ָעטסֶעּב ָערָענִיא
 !!ןמאו !ןמא

 ,טָאג רֶעּבַיל

 ,ךָאװ עטִינ ַא ןָעּבֶעג טסלָאז יר

 הָעו - ,םָעד טמָעַנ - 'נ טטָענ - ןַיא טמֶענ (6 ךמ 20 ּוצ ,טנָא א (1

 406 גא3 11,12,13) .ם-,ג ַאּב ןָעטנַאירַאװ טָאה זרָעֿפרַיֿפ רֶעד (2 . ןאצ 12 ּוצ ,םגָש
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 81 . רֶעדַילסקלָאֿפ ָעׁשירָיּי :
 =שעגשבשרשרשרשרשרשבשרש רער בער ערשר רער רשרשררשרשרשבשבשרשברשרשבשברשבשבשבשרשרשברשרשרשטעא

 :ךָאװ ָעטשנֶעּכֶעג ַא
 ,ןֶערֶעװ טַײרֿפרעד לָאז ָעֹמ

 .ןֶעְרָעוו טזַײלרָעד לָאז עמ

 !ןמא

 ;ךיֹוה לֶעמִיה ןֶעטֶעּבִיז ןיא טסציז יד !טָאנ רֶעּבניל עץצ
 .ךיֹוא זניא רֶעּבִיא ןֶעמרַאּברעד ךיד טסלָאז יד
 ןיֿפ רֶעוט'ס ןיא םימחר ןַיֿפ רֶעוט'ס ,דסח ןוֿפ רֶעּוט'ס

 ,ןָעֿפָא ןַײטש זנִיא לָאז טַײקמִירַאּברֶעד
 ; רָאװ ןָערֶעוו לָא'ס !ןמאו ןמא
 (:!רָאי עקיטנַײה'פ ןָעמַיק לָאז חישמ רעקַילַײה רֶעֹד

 .רָאי 65 ,ךָעלדומ ןוֿפ ןיצּבר ַא ,(וּבּוג רֶעמָאדַאר) ,קַוטָישזרּפ

.4 8 

 (? .טנַאירַאװ רָעטֿכַא

 ,בקעי ןַיֿפ ןיא קחצי ןַיֿפ ןיא םהרבא ןַיֿפ טָאנ ע

 -- ,ןִיהַא (+ טֶעג שרֹוק:תּבש רֶעקִילֲעה רֶעד

 ,ןימִיק סטנַיא לָאז ךָאװ יטִינ יד ןַיא

 ,ןּבעל יסמ ןיא טנִיזיג יסט

 ןֿכַאז יטַיג יסט .הסנרּפ יסט

 תֹומחנ ןַיא תֹועּושי ,תֹורּוׁשֹּב !טיג

 ,ןיוינ ןטיג םִילַא ןִיא

 ,וניבא םהרבא תוכזּכ

 !ןטא ,ןמא ,ןמא

 !םלֹוע לש ֹונֹוּבר 12
 דנַאה רֶעטֿכָער רֶעד ןַיא רֶעֹכָעֹּב םָעֹד םֶענ
 -- ,דנַאל ןסטנַאנ ןרָעּביא הכרּבַא ךַאמ
 ,ןרֶעװ טניזֶעג ןלָאז עקנַארק

 , ןרֶעוו טִיהֶעּב טָעקנַארק רַאֿפ ןלָאז עטניזיג ָעלַא

 ,12 'םּונ ּוצ .םנָא ז :,גָאטרָא - .לָאמ 3ָעצנַאג םָאד (1

 .ַײג (5 -- ץװװ,"ןֶעגוולײטטימ} (
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 טי
 שש יש יש יש יש שיש ששי יש ששי שיש ש-

 ; ןרָעוו טֿכֶערֶענֿפָא ךֶע לָאז ןטִינ םִילַא טִימ
 ,רָאװ יו רָאג

 ,רָאי סָאד ןֶעמַיק לָאז דוד ןֹּב חישמ זַא
 ! ןטא

 !טָאנ רעסַיז

 ;ןַארַא זיֹוה ןִיא רימ איבנה והילא קיש

 , ןַארַא םטנַיא סטִינ םִירלַא

 ,םיֹורַא םטניא ןיֿפ םָעּב םִירלַא

 ,ןַאז סטנַיא ַאּב ןלָאז ןֿכַאז יטִיג

 ,ןַאז טִיהָענּפָא רימ ןלָאז ןֿכַאז יטֿכעלש רַאֿפ
 :ןַאז ןָר טָאנ םטנִיא לָאז ןטִינ םִילַא טַימ

 ,ןַאז שיט ןרמָערֿפ (:ןָעק ַאּב טשִינ רֶעמ לָאז ימ

 ,ןַאז טזַאּפשֶעג רנַאה סטָאנ ןַיֿפ רָאנ ןלָאז רֶעמ
 ! ןַאז אנקמ םִינָעק ןֿפרַאד טשִינ ןלָאז רֶעמ

 6!םלֹוע לש ֹונֹוּבר

 ;םיכאלמ ַעטַינ ַײרד סטנִיא קיש

 ,ןוַאּפש סטניא לָאז רֶענָע

 ,ןזַאװ גָעוװ ןיא גֶעטש רָענָע

 ,ןֶעׂשטנֶעּב םטנִיא לָאז רֶענֶע ןַיא
 .ןָעשטנָעמ ןָעַק יסט ןַימַיק טשִינ לָאז ַימ

 {םלֹוע לש ֹונֹוּבר

 !ןֿפָאה רַיד יסט יט ךֶע

 שרקמה!:תיּב םִי'ניֿפ ןרֶעיֹוט ילַא

 !ןֿפָא (:ןָעטש ןלָאז

 ,ןָעטש עו ןלָאז ןֿפָא
 ןֶעג יסט ןַארַא ןַאז הכֹוז לָאז ךֶע
 ,ןטֶערט יסט ןַארַא ןִיא

 , ןטְעּבסיוא סםטַינ לַיֿפ רִיד ַאּב

 , ןקָעמש ןַיט םימשּכ עלַא יו שד

 == יי.

 שי ישי ,,השר ר, ריר ר ר



 3 .רָערילסקלָאֿפ ָעשודִיי
 שיש רשי יעישישבשבשנשבשרשבשרשרשבשרשרערשרשישרשישישישרשישירשישירשרשישישרשרשרשערשרשישישרש

 ,ןקָעװרַאד ןיט תֹובא-תוכז ָערֶעַײט ָערָעזנַיא ךָעז ןלָאז יֹוזַא

 ,רֶעדניק ינַאמ רַאֿפ ןַיא ,ןַאמ ןַאמ רַאֿפ ןַיא ,רַיּמ  רַאֿפ

 ,רֶעדִירּב ינַאמ רַאֿפ ןַיא ,רֶעטסֶעווש ינַאמ רַאֿפ

 {רָעדנִיק ָעשִידַי !לַא רַאֿפ ןַיא ,דנַארֿפ !טָינ ילַא רַאֿפ

 (:!ןמא

 ,רןרֿפ ,מ ר"ד . (ןֶעיצְולַאג ,שוַארַאּבו)

 אי 7.

 ,טנַאירַאװ רָעטנַײנ

 ,ן'בקעי ןִיא קחצי ןַיֿפ ,םהרבא ןַיֿפ טָאנ ?
 ,ּביֹול םִינַאד ןַיא לארשי קלָאֿפ םֶעּבַיל ןַאד טִיהָעּב
 - ,קָעװַאטַײנ שרוק:תּבש ַאּבִיל רֶעד זַא
 -:ןַעמיק זנוא יצ טָעוװ ךָאװ ָעטִיג יד זַא , בֹוט=ןמיס
 ,ןח יצ ,ןּבעל יצ ,הסנרּפ ןַיא דנִיזֲעג יצ

 ,בלה-תרהט ןַיא ,תד יצ ןַיא ,ןַיד ןִיא , דסח ןִיא

 ,הלס ןמא (: ןֶעווָעג ןטָיג םָעֹלַא םִיִצ ,םירבא=תקזח יצ ןִיא

 ,ףֶא ךַיא ַײטש ירֿפ סטנַאנ 1{
 .ךיֹוה למָי ןטעּבִיו ןַיא טציז ךרּבהי=בשה
 ,רַאימ ַאּביא ןָעמרַאּברעד ךַיז טסָאז !טָאג ַאּבַיל
 -:ךַאלרָעדנִיק ינַאמ ַאּנִיא ןיא ןַאמ ןַאמ ַאּכִיא
 (+ ,ןוַאװַאּב ַאמ יטסָאז גָעװ ןַיא גָעטש ןטינַא
 ,ןוַאּפש ךַאמ יטסָאז טנַאה ָץַײרטַינ ןַאד טַימ
 ,ּבָאנ ןַאד טַימ ךַאמ יטכָאז ןוַאּפׂש
 ,גָאט ָעלַא ןיא טנַאה

 ,ןַאמ ּוינֲעטָאג זזז
 ;ןַארַא ּביטש ןַאמ ןיא ַײג

 +לַאוו יד ּוצ טנָעהָאנ ןִא ,ןָעהָעַו ריס יו ,חסּונ רָעשִינַאוצַילַאג רָעד (1
 םִיַעּב (ג - .10 רמּונ ּוצ גנּוקרַעמנָא ןֶעּביֹוא הָעו (2 -- . ןַעטנַאירַאװ רֶעווֲעש

 - (,,ש|) 16 רמּונ ןּוא ( ){,  13 רמּננ הָעְו



 ,יקצּולַירּפ חנ 84
 2322 יש רעדט רשע ר ערע רער עדשערשבשרשרשרש שרשבסרשרשרשרשבשע ר רשרש רעדט ישר

 ,ןַאז רשבמ תֹורּוׁשֹּב עטַינ ָעלַא ַאמ טסָאז
 ,ןשטנֶעּב יטסָאז עטנִיזָעג יד ,ןלַײה יטסָאז עקנַארק יד

 ,ןשטנָעמ ַאק ןיֿפ ּבָאנ ַאק ןֿפרַאד טשינ לָאז'מ

 ;ויֹוה ַאזנִיא ןַיא זיא איבנה והילא

 ,םיֹורַא ּביטש ַאזנִיא ןַיֿפ לָאז זַײּב םָערלַא

 ,ןַארַא ּביטש ַאונִיא ןַיא לָאז ץַיג סָערלַא
 (+ ,ןַײז גיּבַײא ץנַיא ַאּב לָא'ס

 3 .וקצונלֲעמח הּכלמ .אשרַאװ

 ;לָעֿכוּברֶעטרָעו
 ,רָעזנַיא--ַאזנַיא }רַימ - ַאמ ;רֶעּביא--ַאּבָוא } רַעּביל--ַאּבַיל ;ץנאג--סטנַאג

 א 19

 (3 ,טנַאירַאװ רֶעטְנעצ

 ,בקעי ןַיֿפ ןיא קחצי ןַיֿפ ,םהרבַא ןַיֿפ טָאנ 1:
 ,ּביֹול םִינַאד ןַיִא לארשי קלָאֿפ ּבֵיל ןַײד טִיהֶעּב

 - ,ןַיהַא-טַײנ שרוק=תּבש רֶעֹּביל רֶעד זַא
 ,ןַיווָוג ןטינ םִילַא'נַיצ ןָעמִיק ךָאו יד לָאז

 ,הלס ןמא

 {זיוה ןַיא זנוא ַאּב ןיא איבנה והילא 1

 ,סֹורַא סטנִיא ןַיֿפ לָאז זַײּב םִירלַא

 ,ןַארַא םטי'ניסט לָאז םטָיג םִידלַא
 ,ןַאז קִיּבַײא ןַיא קַיּבַײא םטניא ַאּב לָאז ןַיא

 (+-- ,ןוַא םיי'ניֿפ הּכמ יד קֵעװַאףרַאװ

 ,לָאמ 8 ּוצ עֿפָארטס ָעֿכילטַיא 6

 .רַאֹוו רָעד רַאֿפ ׁשַיטסָירֲעטקארַאח -- "רֶעה גנּודנֶע רָעד טָאטשנָא --"ָא;

 | -רָעד טָאטשנָא ,רֶעדִיוו ,"ַא, { ךַארּפטסיֹוא (רֶעשִיליֹוּפ רֶעד רַאֿפ ללבּב) רָעווָעׁש
 ,ךארּפשסיוא רֶענַילָאוו ןוֿפ טֿפַאשנֲעגיײא -- גנּודנֶע רֶעְקִיּבלֶעז

 םִינ רֶעד (+ - ןע "ןָעגנּולַײטטַימ, (6 ,דנַאלסּור-םֹורד ןִיא ןֶעריֹוּבֲעג (ג
 םָעד, :ןוֿפ ָעיִצְקַאדָער ָענֶעּברָאדרַעֿפ ןַײז ּוצ טנַײש קירדסיֹוא רֶעְקְידנֲעטשרֶעֿפ

 י(;, ש ,9 רמּונ הָעֹו) "ןָעזַײא ןּוֿפ רֶעְקַא



 . רֶעדַילסקלָאֿפ ָעשֶידִיי
 טעריטאריע רשע רשע ר לעב לעבט רשע לעב לע בל ראלע בטבע רוטע רעב בעט א 5

 , ןזַאװַאּב ןֹוצר-תֶע ןַא ךָאװ יד סטנִיא טסלָאז
 ןּבָעג םטניא טסלָאז ,ןזַאװַאּב םטניא טסלָאז
 ,ןּבעל ןקיּבַײא ןַײא ןיֿפ ּבָאנ יטִיג יד
 !רוד ןּכ חישמ ונילא רמא

 {ןַײלַא למיה ןִיא יא טָאג זש?
 !ןןַײלַא רֶע רָאנ ,( רַאנַײמ (: רַאנַײק
 ןוַײלרַאד סטנַיא לָאז רֶע ,רַאֿפֲעׁשִיּב רַאזרנִיא זיא רֶע
 ,ןוַײּב םִיַלַא ןיֿפ ןיא רֶעצ ןַיֿפ ןיא ,תֹורצ ןיֿפ

 ,ױרנַאל ,א ר"ד .(ןֶעיצילַאג) ,דָארּב

  ןָעטנַאירַאװ

 יסמ ןיא ,לומ !סט ןוא ,ןּבֲעל וסט ,טגִיוג !סט ןומָיק ךָאװ !ד לָאז { , 
 , ןַוויג ןטִיג םילַא'ניסט ןַיא הבוט הסנרּפ יסט ןִיא ,הכרּב

 ַײלרַאלַא ןַיא ,תֹונֹויבא ןִיא ,תֹוגאֹד ןִיא תֹולד ,רעצ ,תֹורצ ,ןַײּב םִידלַא ןַז
 .ןּבמיינ ןִיא ,טַײקטנלֶע ןִיא ,טַײקמַירַא ןַיא ,קיטַײװ ןַיא ,טַײהקנַארק
 ,םיֹורַא טטנִיא ן:ֿפ לָאז טַײקִיטֿפרַעד
 ןיא ,רֹובּכ ןַיא ,רׁשֹוע ןיא ,החמש ,דַײרֿפ ןיא דִירֿפ ,םטִינ םַידְלַא
 , ןַארַא םטניא'ניסט לָאז הבוט הסנרּפ

 , ןוַאװַאּב ןֹוצר-תַע'נַא שדֹוח םָעד ןיא ךָאװ יד םטנִיא טפלָאז זזז ,

 גָאט ןוַאּפש םטנִיא טסלָאז טנַאה ַארטיג !דליט ןַאד ןִיֿפ ּבָאג !וטִיג וד זע {
 ,גָאמ ףָא

 םטניא לָאז רֶע ,רַאזַײלרַאד רַאזדניא ןִיא רֶע ,רַאֿפַעשִיּב רַאזדנַיא זַיא רַע ןֵשנ ;
 9 ןוַײלסיוא

2 4 8 

 אַּצ

 ,טנַאירַאװ רָעטֿפלֶע

 !בקעי ןִיא קחצי ןַיֿפ ,םהרבא ןַיֿפ טָאנ ע
  ,ןיֹול םָענַײר ןיֿפ לארשי קלָאֿפ ּבִיל ןַײד םַיה
 :קָעװַא-טַײנ שדוק:תּכש רֶעּביל רֶעד

 ָעשַינַאיצילַאג ר --- ,ַאנַײק 1 ןילָאװ ןַיא ; ָאנַײק אשרַאװ ןיא) רֶענַײק (1

 .(רָעגָילָאװ רעד ּוצ רֶעטנהָענ ךארּפשסױװא

 .("רֶעמ; ןּוֿפ) רֶערֲעמ --- ,("ןַײמ, ןּוֿפ) רֶענַײמ (4
 . ןייל ןַײד טִימ (3



 ,יקצּולַירּפ חנ 86
 יט סע טיש טעקע עט רק ירא א, א ראי ראה ישא דאר ראש ראי ש"רש.ישירשירעי-

 ,לומ יצ ,ןֶעּבֲעל יצ ,ּטניזֶעג יצ ןֶעמִיק לָאז ךָאװ ָעּבִיל יד
 ,תֹובֹוט תֹורּוׁשּב יצ ,החלצה סיֹורְנ יצ ןִיא ,הכרּב יצ

 גנַירג ַא יצ ,טִימָענ ליטש ַא יצ ,הבֹוט הסנרּפ ַא יצ ןִיא

 ,ןִיוועג ןֶעטִיג םָעֹלַא יצ ןיא ,טִימָענ

 (: ,ןמאו ןמא

 ,ןָאןֶעוויֹוא טצִיז איבנה ּוהילֹא 1
 , ןָאטֶעגנָא רֶעּבלִיז ןַיא דלָאג
 ,טנַאה רֶעטֿפֶעַר רֶעד ןַיא רֶעֹכָעַּב םָעֹד טמֶענ
 ,טנַאל ןֶעצנַאג ןרֶעּביא הכרּבַא טֿכַאמ
 ,ןַײש יֹוזַא ךָאנ ,ךיוה יֹוזַא ךָאנ
 !ןמא, :ןָעגָאז ןעלָאז ךַאלַאדניק ס'לארשינלּכ

 ; רָאװ ןֶערֶעװ לָאז'ס , ןמאו ןמא --
 6 ,רָאי עקיטנַײה'ס ןָעמָיק ןַײז הכֹוז לָאז חיׂשמ ךלמה

 - ,ךיֹוה לֶעמַיה ןֶעטעּביז ןיא טסצִיז !םלוע-לשיֹונֹוּבר זז

 ,ךַאלַאדנַיק ץנַײמ רֶעּביא ,ןַאמ ןַײמ רֶעּבִיא ךַיד םֶעֹרַאּברָעד

 ענַײמ רעּבַיא ,עץמַאמ ןַײמ רֶעּבִיא ,ןןֶעטַאט ןַײמ רֶעּביא

 ,ךיֹוא רַימ רֶעּבִיא ןַיא רֶעדִירּב ענַײמ רֶעּבִיא ,ןֶערֶעטסֶעווש

 ,ןֶעוַײװ זניא טסלָאז גֶעוו ַא ןיא געטש ַא

 ,ןָעזַײּפש זניא יטסלָאז טנַאה ץַײרטֶעג ,ָעּביל ןַײר טַימ

 ּבָאנ םָענַײד ןַיֿפ ןֶערָעװ רימ ןֶעלָאז טרֶענֶעג ןַיא טזַײּפשָעג
 (= ,נָאט ָץלַא ןיא ,טָאג רֶעּביל ,טנַײה

 ,רָאי 60 ,ָעְנָערִוי א | . ןיודַאר

 א 20

 ,טנַאירַאװ רָעטֿפלָעװצ

 ,םקעי ןִיא קחצי ןִיֿפ ,םהרבא ןַיֿפ טָאג 1

 {ּביול םִינַאד ןיא לארשי קלָאֿפ ּבִיל ןַאד טִיהַאּב

 ץֿכָעגַעלסייא (6 ,לָאמ 2 ןעזרֶעֿפ 4 (2 - ,לָאט 2 עֿפָארטס עצנַאג יד )

 ,ןעמַאנסיוא עשַיֿבַארּפשסיוא ָעגֵינויא טַימ שירארעטיײל -- ,רי.בתּכ ןוֿפ



 7 ,רָעדילסקלָאֿפ ַעשִורַיי
 ישישישישישישרשישישישישיש-שרשרשרשרשרשרשרשירשרשרשראערערשרשרשרשרש רער ריש רשי שיש

 - ,קָעװַא:טַײנ תּבש (גָאקַיצרַא ָאּבַיל רֶער
 - ןֶעמִיק וניא לָאז ךָאװ ָעּביל יד זַא

 ,לומ יצ ןַיא ,ןּבָעל םִיצ ןיא ,טנִיזֶענ יצ
 ,הסנרּפ עטִיג ַא יצ ןַיא ,הכרּב יצ ןַיא
 = ,תֹובֹוט-תֹורּוׁשּב ָץטִינ יצ ןַיא ,םֹולש יצ ןיא
 (י .ןֶעווֶעג ןטַינ םֶעלַא יצ
 , ןמאו ,ןמא
 !רוד ןּכ חישמה ךלמ

 ,ַעלַא ורנַיא ָאּניא זיא טָאג זש

 , ןֿפָאה רָאָימ ןֶעַוט רָאוד יצ

 ,ןרָעהַאד תֹולֿפּת (+ָץרָאזדנַיא טסָאז

 - ,ןרָעשַאּב ץֵיג לַיֿפ זניא טסָאז

 , ןרָעשַאּב זנוא טסָאז

 ןרֶענרֶע ןֶענֲעק ךָאז ןלָאז רֶאָימ
 ,טנַאה ץדלַימ ָע'רׂשּכ ןּפד ןַיֿפ

 !רוד ןּכ חישמה ךלמ ,ןמאו ןמא

 ,טנַאה ָאטֿכַאר ןַאז ןַיא ָאֿפַאּב םָענָעדלִיג םיָעֹד ךרּבתי:םשה טמֶענ 1
 - ,רנַאל ןצנַאנ ןרֶעּביא הכרּב יד טֿכַאמ רָאיֵע ןִיא
 *ןןמא ,ןמא , :לארשינלּכ ןגָאז
 !ןַײגסָא ליֹואוו ,טָאג ָאּביל ,זדניא לָאז ןמא רָאיֵעד
 !רֶעֶאװ ןרֶעוו זדניא לָאז - ןטא ,ןמא

 ,רֶעֶאי עקִיטנַאה סָאד ןֶָעמִיק לָאז הלּואנ יד זַא
 (?*!רוד ןּב הישמה ךלמ ,ןמאו ןמא

 (5 .רָאי 60 ,שטְווָאקּפַוצ אנַײֿפ . .אשרַאװ

 אט 91,

 ,טנַאירַאװ רַעטַעצנרד

 ,בקעי ןיא קחצי ןַיֿפ ,םהרבא ןִיֿפ טָאג 1

 - ."רָעסַאװ-םינורחא-םימ, :ַאלַא קָיודסיֹואֹנַא (6 -- ,רָעקַיצרַאה (1
 , לָאמ 3 ּוצ עֿפָארטס ָעדֶעי (5 - .ָעֹרֶעונּוא (+ -- .10 דמּונ ּוצ גנּוקרעמנָא הָעז (9
 .ָעֹבָאב רִיא ןּוֿפ ךָאנ ןֶעמּונַעגרֶעּבּיא טָאה (9



 ,!קצּולָירּפ חנ 8
 שיש ריק יש רק יש יש שיש הראיה ריר אשר ראשירשיירעער

 ןּביֹול םִינַאד ןיא לארשי קלָאֿפ ּבִיל ןַאד טִיהַאּב

 - ,קֶעװַא טַײנ שדוק:תּבש ָאקִילַײה ָאּבִיל רָאיִעד

 ,טנִיזֶעג םִיצ ,ןעמִיק זדנִיא יצ לָאז ךָאו ַעּכַיל יד

 םָעלַא יצ ,םֹולש ,תֹובֹוט:/ ֹוסנרּפ יצ ןַיא ,ןּבעל טנִיזֶעג ַא יצ ןיא

 !הלס ןמא - ,ןִיווֲעגנ ןטִיג

 ,ןֿפָאה ָאמ ןָעַיט רָאיד יצ 4

 {(  ןרָעֿכַאזרַאֿפ ךָאז ָאמ ןֶעִיט רָאֵיד ןַיא
 ,ןֿפָאה יצ טִינ ןוא רָאָיד וצ

 !ןֿפָא ןַאז לָאמָעלַא לָאז טיִעּבֶעג ָאזרנַיא ןַיֿפ ָאיֹוט סָאד

 ,טנַאה ָאטֿפַאר רָאיֵעד ןַיא ָאֿכַאּב םיִעֹד טמָענ'מ זזז

 ,דנַאל ןצנַאנ ןרָאּביא הכרּב ַא טֿפַאמ'מ ןַיא

 ,ןַײש יֹוזַא ךָאנ ןיא ךָאיֹוה יֹוזַא ךָאנ

 {ןמא :ךָאנ?ןגָאז ךָאלָאדנִיק ס'רוד ןּב חישמ
 ,רֶעֶאוו ןַאז לֶא'ס ,ןמא ,ןמא

 (= ,רֶעֶאי סקיטנַאה ןֶעמִיק לָאז דוד ןּב חישמ

 ,לַאטנָעזָאר ָעלִווּב ,אשרַאװ

 (6 ,טנַאירַאװ רֶעטְעצרָעֿפ

 (+ בקעי ןּוא קחצי ,םהרבא טָאנ
 ,ּביֹול םָענַײר ןיא לארשי קלָאֿפ ןַײר טִיהֶעּב

 - ןיהַאד טַײג שרוק-תּבש רֶעֹּבִיל רֶעד זַא

 ,הכרּב רנּוא לזמ ּוצ ןעממּוק זנּוא ללָאז ךָאװ יד
 -- ןגיווָעג ןָעטּוג םָעללַא דנּוא
 ,ןַײטש רימ ףיֹוא יד ,טַײל ָעזִייּב עללַא
 , ןהָעז ,םֹולשו סח ,ןָעטֿכָעמ

 ;ןַײג לֶעּביא רימ ללָאז סֶע

 ,טָאג ןַײמ ,ּור רֶעּבַא
 ,טסָארט ןַײמ דנּוא טרָאה ןַײמ טזִיּב

 - ,לָאמ3 - רֶערגװַא;ג עֿפָארטס ָעדֶעי (ג -- .ןָערֶעֿכוורָעֿפ (ו
 געקרעטנָא) "םהרבא ןּוֿפ טָאג; רֶעֹרָעװָאנַאה הָעז ) -- יז ,"ןָעגנּולייטשִימ, 6

 (8 דמונ וצ



 39 רֶעדַ!לסקלָאֿפ ָעשִודיי
 ףשרשבשרשרשרשרשרשרשרשרשישישרשירשרשרשרשרשרשרשרשרשירשרשרשרשרשרשרשרשרשרשרשירשרשרשרשישרשרשרשרש

 }טסָאלרֶעֿפ טָינ ןָעשנעמ ןָענַײק סַאװ
 ךַײה רֶעֹד ןוא טצטיז ּוד
 ,רֶעררִינ רָעד ןַיא טסקוק ןּוא
 ,ֹור טסֿפָארטש דנַאה רֶענַײא טִימ
 , רֶעדדִיװ גנולַײה יד ּוד טסקִיש ןֶערָעדנַא רֶעד טִימ

 ,ןמאו ןמא ,אּוה ךּורּב ,אוה ךּורּב

 , םורַאצַאל ר"ד ,ֿפָארּפ ,(דנַאלשטַײר) ,ןָעוָאּפ
 4 יז 4 =: ישי. 5

 גמ 8

 ,טנַאירַאװ רֶעטָעצֿפַיֿפ

 !בקעי ןַיֿפ ןיא קחצי ןַיֿפ ,םהרבא ןַיֿפ טָאנ 1
 ,ןיֹול ןַײד טִימ ַײז ץִישַאּב , לארשי קלָאֿפ ןַײר טיהַאּב
 - ,קָעװַא-טַײג שדֹוק:תּבש רֶעַּבִיל רֶעד
 ,קִילג ןַיא טניזֶעג יצ ;ץנִיא ףָא ןֶעמִיק לָאז ךָאװ יד
 ,ןֶעטיִג םֶעלַא ןִיא תֹובֹוט תֹורּוׁשּב יצ

 ;רָאי 18 טלַא ןיֹוש זַיא (1 ןַיז ןַײמ ! םלוע=לשונוּבר ז

 ,רָאלק תיּב=ףלַא ןֶעּבלַאה ןַיא (6ׁשרָעֲעה זִיא רֶע
 ןֶערֶעװ לָאז עשָאש רעטֿכָאט ןַײמ זַא ,לָאמַאֿפָאנ ךַיד טָעּב'ֿפ

 (+ ,רָאי םָאד הלּכַא
 ,ןָאןָעּביֹוא טצִיז איכנה ּוהיֵלֹא זזז

 ,ןָאטֶעגנָא רלָאנ ןַיא
 ,טנַאה רֶעטֿכָער רֶעֹד ןַיא םֹוּכ םָעֹד טלַאה רֶע
 ,רנַאל ןָעצנַאג ץרֶעּביא הברּב ַא טֿכַאמ
 , ןַײש יֹוזַא ךָאנ ,ךיֹוה יֹוזַא ךָאנ

 (+!ןמא :;ןָענָאזֿכָאנ ןָעלָאז ךַאלַאדניק ס'לארשינלּכ

 .רָאי 50 א. ע- , םָאדַאר

 ומ 4
 , טנַאירַאװ רָעטעצֿכָעז

 ,בֹיקעי ןוא קחצי ,םרבַא מָאנ

 9 טנֶעמֶעלֶע רַעֿבִילנַעזרַעּפ - ןָעזרָעֿפ 3 יד (3- . (?)טשרֶע (? - .ןהװ (1

 .ךַארּפשסיא רֶעד ךָאנ טינ רֶעדייל- ,די-בתּכ ןוֿפ עיֿפַארגָאטרָא - ,לָאמ ב--עצנַאג סָאד )1



 .יקצולירּפ הנ 40
 יאיר

 {ּביֹול םָענַײד ןיא לארשי קלָאֿפ ןַײד טִיהֶעּב
 ןעממָאק ןָעללָאז גָעט ןֶעּבִיז יר
 ;רמּכ וצ ,רשוע וצ .הכרב וצ ,לֹומ וצ

 ,הסנרּפ ּוצ ,ןֶעּבעל ּוצ ,דנּוזֶענ ּוצ
 !ןנִיװֲעג ןָעמּוג ּוצ
 !הלס ,ןמאו ןמא
 ,ןָעשנֶעּב ךימ טסללָאז ּוד ,טָאנררָעה רֶעּבִיל
 .ןעשנֶעמ ענַײק ןֶעֿכיֹורּב ללָאז ךַיא םסַאד
 ,רָעדדִינרֲעד טסהָעז ןּוא ךיֹוה ךַאז טצטיז ּוד
 ,ּור טסֿפָארטש דנַאה ץנַײא טִימ
 (: ,רֶעדדַיװ ּוד טסלַײה ערדנַא ַעֹד טִימ

 (זזז ,"טימ,)) א א : ןעליױּפ

 ,ן'בקעי ןַיֿפ ןיא קחצי ןַיֿפ ,םהרבא ןיֿפ טָאג

 ןּבֹול םִינַאד ןיא לארשי קלָאֿפ םֶעּבַיל ןַאד טיהֶעּב

 -קָעװַא טַײג שרֹוק:תּבש ַאּבַיל רֶעֹד זַא

 ,ןֶעמַיק זרניא יצ טָעו ךָאװ ָעטַיג יד זַא ,בֹוט ןמיס
 ,הכרב ןצ ןיא .,?זמ ײצ

 ,החלצה ןַיא ,טנִיזֶעג יצ
 ,תונוע תליחמל ,רֹוככו רׁשֹוע יצ

 ,תֹומחנו תֹועּושי ,תֹובֹומ תֹורּוׁשֹּב יצ
 = ,ןֶעווֲעג ןָעטִיג םֶעֹלַא יצ

 ,וקצונלָעטח הּכלמ ,אשראוו

 אמט

 (4 ,טנַאירַאװ רעטַעצֿכַא

 ,בקעי רנוא קחצי ,םהרבא טָאג

 לָעַיצֲעּפִסַא ןָיא "םהרבא ןּוֿפ טָאג, םגה (? -- ,ןאט 22 ךַײלגרֶעֿפ (1
 םָעּבֲעג ַץטּבילַאּב סָאד ןָעוװֶעג טנַאירַאװ רֶעגְיזָאד רעד ןַיא ,הלֿפּת ַעשִירָעּבַײװ

 יזזז ,"ןֶע גנּולְייטט;מ, (4 -- , אט 10 ּוצ ,םנָא הֶעֹו (1 - ,ן'יּבר רֶעווָארַאקַאמ ןוֿפ



 יי" ש "סיי
 : יי.

 4 רָעדילסקלָאֿפ ָעשֶודִיי

 ירשירש רשי רשי ר-/ה-/ רשי רשר- ר טעש

 ןּבָאל םָענַײד ןיא לארשי קלָאֿפ ןַײד טִיהָעּב :

 ןֶעממָאקֶעּב ונּוא ןללָאז גַאט ןֶעּבִיז יד

 ,לַײה וצ ןּוא קילנ ּוצ

 } ןעממָארֿפ ןָעללַא ןּוא זנוא ּוצ ְךיֹוא

 , ןיהַאר ַײנ שרֹוק:תּבש רֶעד סַאד

 ,ןָא םֹולש ּוצ טממוק ךָאװ יד

 (+ ,ןיווָעג ּוצ ןּוא דנּוזעג

 ,רָעננַאװ ,ה י ,(דנַאלשטַײד) ,ַאנָאטלַא

 אט 7

 .טנַאירַאװ רֶעטֶעצנַײנ

 ,בקעי ןַיא ,קחצי ןַיֿפ ,םהרבא ןַיֿפ טָאג

 ךָאװ ָעּבִיל יד ןֶעמִיִק לָאז - קָעוװַא:טַײג שרק-תּבש רֶעּבִיַל רֶעֹד

 ,םניזעב יצ

 6 םנִיוועג ןֶעטִיג םִיצ ,דֹובּכ ןיא רשֹוע יצ ,הכרּב יצ ,לזַמ יצ
 ,טנַאה רֶעטֿכֶער רֶעֹד ןַיא רֶעֹּכָעֹּב םָעֹד םָענ

 ,רנַאל ןֶעצנַאנ ןרֶעּביא הכרּב ַא ךַאמ
 ,ןַײש יֹוזַא ךָאנ ,ךיֹוה יֹוזַא ךָאנ

 ,ןמא ןֶעגָאז ןֶעלָאז לארשיפלּכ
 ; רָאװ ןֶערָעוװ לָא'ס ! מא ,ןמא

 ,רָאי סָאד ןֶעמִיק לָאז דוד ןּכ חישמ בי רֶעד

 ,.!ךָאװ עטּוגַא
 , רָאי 68 ,ָעחִונָעינַאמ (,ּבּוג ,דַאר} ,ָעצָיּבשורָע יט

 א 8

 ,טנַאירַאװ רָעטסנוצנַאװצ

 ,בקעי ןיא קחצי ,םהרבא ןַיֿפ טָאנ
 ,טֿפענק ןַאד ,ךִיא

 לָאו רֶעכלעװ ,ןֶעדרעֿפ ןֵּיאןֶעמּוק טֿפרַאדֲעּב טלָאװ ורָעֿפ רֶעטֿבַא רָעד (ג
 ,.. "! לַײה ּוצ ןּוא ןיווָעג ּוצ ןּוא דנּווֲעג ּוצ ןּוא קַילג ּוצ , : יֹזַא ןֶע גנִילק

 .(ןײלא טָאטשנָא ט גײ ל ַא רֶעוװֲעשרַאוו'ס ; ָעיגָאלַאנַא) ןְיוֲעג 2
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 רשרשרשרשישרשרשרשישזשרשרשרשרשישרשרשרשישירשרשרשרשישרשירשרשירשרשרשרשרש רשרשרשרשרשרש

 שישרכרע יש

 :ןטַעּב טצֶעי רַאיד ַאֿפ יט

 שרוק-תּבש ָאּבִיל רַאיֶעד

 ,ןמֶערטּפָא טצֶעי זנִיא ןיֿפ טיט

 סַאג יר ןטִימ ןיא

 ,ָאטַײל ַא טַײטש
 ָאטַײל יד ףַא

 ,ָאטַײּפמָארט ַא טננָעה

 ,טָאנ ָאּבִיל

 ,ךָאנ ָאטַײּפמָארט

 ןֶעמִיק לָאז חישמ זַא

 !ךָאווִידוויא

 .נרֲעּבנַעזָאר וו .װָעשטַאֿפָאס

 -} וו
2 81 (- 

 ,רָעמַײּפמָארט -- ָאטַױּפמָארט } רעטַיײל - ָאטַײל } רַאֿפ -ַא = 6

 אי

 }1 ,טנַאירַאװ רָעטסנוצנַאװצנּואניַוא

 ,חישמה ךלמ ןִיא םהרבא ןוֿפ טָאג

 !חילש רֶעטַיג ַא זנַיא רַיֿפ ןַײז טסלָאז
 רֶעטַײל רֶעֹד ףֶא טצַיז איבנה והילא

 (:!רֶעטֶעמרֶעט םָעֹד ףֶא טֿפַאֿפ ןיא
 !ךָאנ לסִיּבַא ףַאֿפ

 6!ךָאװ ָעטִיג ַא ןּבָאה רֶעמָאל

 א א .(ןֶעיצִילַאג) ,ָעצסָאלַאו

 מט 90.
 ,טנַאירַאװ רֶעטמגוצנַאװצנּואְוַיווַצ

 !בקעי ןּוא קחצי ןוֿפ ,םהרבא ןּוֿפ טָאג

 ,קֶעװַא:טַײג שרוק:תּבש רֶעֹּבִיל רֶעֹד

 ןאאא (6 .רָעמייּפמָארט (6 - .,אנ 4 ךַײלגרֶעֿפ - .ןיז "ןֶעגנּולייטטִימ, (1
 ראנ 39 ,ם..,ג ַאּב ןַארַאֿפ טנאירַאוװ

 יא א 1 יי יי



 5 רַעדַילסקלָאֿפ ַעשִידִיי
 טיש שיש יש שש שה

 :ןָא ןָעמּוק ךָאװ גָאט סקָעז יד
 ,עישומ ךאלמ ןַײד ןָעקיש ּוצ ,טָאג רֶעּבַיל ,הָעְז

 רֶעדנַיק עטלָעגָאװרָעֿפ ענַײד ןָעזַײלםיוא לָאז רֶע
 ,תולנ ןוֿפ ךָאי ןֶערָעוש םָעד ןוֿפ

 ,תֹורצ ַערֶעַײז ַָעֹלַא רַאֿפ המחנ ַא ןֶעגנַערּב ַײז ןּוא

 ,הבֹוט הסנרּפַא טִימ ַײז גרָאזרֶעֿפ ,טָאנ רֶעּבַיל ,לַײוװרֶעד

 ,םיבֹוט םישעמ םִימ ,םימש תארי טִימ ,רעצּכ אלו

 (:!ןמא ,,,םכֹותּב ךיֹוא ךימ ןּוא

 א א .ןֲעליֹיּפ ןִיא טרָאטש עסיֹורג ַא

 יוכֹום-ָ!לָעדנָע ם ַאּב דלֵיּב גִידנֲעריר ַא "םהרבא ןּנֿפ טָאנע ןעגָעוו

 :(108 ז ,ּבָאנסיֹא רֶענַאקירָעמַא) "לרָעגנַיֿפשגִיװ, ןיא ,םירפמ

 , ּבַײװ סָאד קנַאּב רֶעקִידֿכלימ רָעד ףַא שצטיז ךַיז ַאּב םִַיײה רֶעד ןַיא, ..4

 :סַאּפ רָעגיטֿפיל ַא , רעטסניֿפ ןיא'ס ,ךִיז רֶעטנּוא םַיֿפ יד ןּוא טנֶעה !ד טגַײלרַאֿפ

 ןֶעגעקַא ךַיז גַידנַעגָאלשּפָא ,לַירָעטסנַעֿפ א ךרּוד ןַײרַא טנַײש הנֿבל רֶעד ןנֿפ

 .לַאטשָעג ַעגיר'הנּושט ןוֿפ סנָעטָאש ןּוא ,ָעלֲעטס רָעד ףִא ,טנַאװ רָעד הַא

 :סָאװ ,רָעדנַיק ַעלַא יד ףֵא ָארֹומ ַא םִיפָע ןָא-ןַעֿכַאמ ,ןֶעגנַירּפש , ןָעצנַאט ןָעמ

 .ּפָארַא טימ ,ךילָעֿפעש ָענָעקָארשרָעד יד ַיװ ,םָענַײא ןַיא ףיֹונּוצ ךַיז ןֶעקיטש

 ,ַאש ,טרָאװ ןַײק ןָעדַײר ּנצצ ששִינ ןָערָעדנַא םָעד טימ סנַייא ,ּפָעק ַעטוָאלָעג

 ןוֿפ רָעּבַיא רַערָעדנַא רָעֹד טיֿמ ָענייא ךַיז ןָעצלַירג ןָעלִירג רָאּפ ַא רָאנ | ליטש

 :טלַעקָאש ,טֿבַארטרַאֿפ טצטִיז ּבַײװ סָאד .לָעקנַיוװ ַא ןַיא ץִיגרֶע ךַילטלָעּפש !ד

 ןנֿפ טָא ג9 !ץֶינָעג ַא טיט ןָעגָאו ךָאנוָעד ךיז םסֶענ ןּוא ּפָאק םָעד טַימ

 .רָעיֹווטַא ףֶא .."ןַיהַא טהַעג שדוק.תּבש רָעּנַיל רָעֹד וַא ..םהרבא

 טּבַײר ,טּבַײר ןֶעמ ,,.! ףֹוס ַא ,םָע טסַײה ,קֶע ןַײא - .לֹוק קִידגָעגנִַוו

 -ףיז טזַײװ סֶע זַיּב , םטַירד ַא ,םטַײװצ ַא ,ָעלֶעּבעװוש ןַימ ַא םִיּפַע ןֶעצנוק טַימ

 ןָעמ ןֶעֿכלָעװ ַאּב ,לַירֲעַײֿפ ךַילטיֹור-יֹולּב א קנַאטשָעג ַא ,ךיֹור ַא ןַיא רֶעוַיּבַא טַײמ

 ,,,*| ליטֿבול ןָעשָארג קיד'בלח ַא ןָא הָומ לֶיֿפ ךָאנ טדנָיצ

 םינּבר ,ָעדִייו-רֶעטלֶע ןּוא ָעדִייו-רָעטלֶע-רֶעטלֶע םרָעלֲעטשּוצ םָעד (1

 , ןּוגינ ַא טי ,ךיֹוה , הלדבה רַאֿפ טגָאוָעג סָאד ןַעּבָאה , טדָאטש רָעד ןגֿפ

 .עא !װ רָאג ,ךַארּפשטיֹוא רָעד טיֹול טָינ ,רָעדַײל ,ַעיֿפַארגָאטרָא יד

 ,ןָעמּונֲעגנָא רּוטַארָעטִיל רֶעֹּד
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 2 ," די שש שיש שש שיש שש שיש ש שש שיש שש שש שיש ששי יש שש

 א 51 )

 ,טָאנ ןגַילַײה ַאזדנִיא ןּביול יצ רַאמ ןלָעװ ןגנַאֿפנַא 1

 - טָאה טלַײוװרַעד זדניא סָאװ (:רָעד

 ,טָאּבֶעג ןָעצ ָערֵיא טַימ ,ןּביגֶעג הרֹוּת יד זדנִיא טָאה ןַיא

 ,רָאנ ןַיא ץנַאג ךַאז יד ךֶע לֶעוו (+ןדַײשֶעּב 1.
 ;רָאװ ןֶעגנַאורַעד הרוּת ַאזדניא טַימ .ךיז טָאה סֶע יו
 -- רָאי טנֶעזיֹוט ַײװצ ןָא םלוע-תַאירּב ןַיֿפ (:ןגרָאּברָעֿפ ַײז
 ,רָאג ןַיא ץנַאג ןרָאװֶעג ןּבַײגָעג ןרנִיא יז זַיא ךָאנרָעד ןַיא

 ;ןנַײרֿפ םיכָאלמ ענַײז (?רַאוװ ַאנַיטֿכֶעמלַא רֶעֹד טָאנ חַז
 ":ןּבַײנ דרע יד ףָא הֶרֹוְת יד ךַע לָאז
 ;('ךַאלגַיצ עֹלַא םיכָאלמ יד ןרַאֿפטנֶע דלַאּב יֹוזַא

 (**!ךַײר ןַאז למַיה ןַיא טַײהניֹוש ןַאד ךָאד זָאל ,טָאנ ,טָאג -

 ;םיכאלמ יד יצ טָאנ (?טֿפירּפש ָאָד 1:

 !ןַײז טִינ ןָעק סָאד - ןּבַײג ךַײא הרוּת יד --

 {ןַײז טּכיֹולֲענ ךיֹוא ,דרָע'רד ףַא סָאװ ,יד ןִיֿפ לִיוװ ךִיא

 (==,ןַײלַא ךיא רָאנ ,טָאג ןַײק זַיא ַאנַײק זַא ,ןסַיװ ַײז ןלָאז

 :טָאג יצ ןגָאז יצ םיכאלמ :ד ןָא ןּנַײה ש?

 - .תֹועּובש םִיא טש'רקיערָעד ןֶעגנִיוֲעג טרֶעװ (1

 --+ןָעֹּבַעהנֶא !טרָאװטַײצ סָאד ןֶעשִידַיי ןִיא ןָעמ טֿכיֹורּבֶעג ְךָילטנַעוֶעג

 - ,שַישטַײד רָעמ ןיֹוש ןַיא ןֶע גנַאֿפ נָא

 - .םָעד :ןַײז ףרַאד (ג

 - . ןֶעלַעצרֶעד (4
 ןוֿפ טזַײרגרָעֿפ ,םינּפ ַא -- , ןָעגרָאּברָעֿפ ןָעוָעװַעג ןִיא -- ןֶעגרָאּברַעֿפ ַײז 6

 יָעג ַײװ : .סַאּפ .נָאק .ֿפרֲעּפ } טגלָאֿפָעג ַײז : ,טקַא .נָאק ,ֿפרֶעּפ) םרָאֿפ רֶעשִישטַײד א

 .(ןָעדרָאװ טּבָאל
 ךיֹוא , גוטנֶעק -- . ןֶעגָערֿפ ןּוטָעג טָאה ,טגָערֿפֶעג טָאה - ןֶעגֶערֿפ רַאוו (6

 , םרָאֿפ רֶעשָושטַײד ַא ןוֿפ טזַײרגרָעֿפ :

 , ךַײלגּוצ (/
 -- .(?) דער ןַײד ,ליה ןוא : טֿכַװלַיֿפ (8
 ---.(:דנָיא יוָערּפ) םרָאפ עש::שטַײד:גַיײר 6

 -- ,םָיַּב - ורָעֿפ רָעד (0
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 שש ראש ר ראי ראשי ריר יראשעיראשירשיירשירשיראיר הראיה, ריר ייר,ירירשיירשירשיר

 עז

 . ץֶעלרֶעׁש

 !טלָעװ ַאצנַאג רֶעד ןַיֿפ רַאה ,יד -
 ןֶענֶעז סָאװ ,טַײל יצ טַײקגילַײה ָעֿכלֶעזַא ןּבַײג יטסלָאז ַיװ

 ?טלָעטשִינ דרֶע ןַיֿפ

 :ַאזניא ףַא רַיא ןַיא ןֶעַימֶעֹּב ךַאז ןלֶעוו רימ--- זדנַיא יז ּבינ
 ",טלעוו

 ןיֿפ סָאר טיט טָאג ַאגיטֿכעמלַא רֶעֹד רלַאּב יו

 ; םיכאלמ יד רֶע (:טַאֿפטנֶע דלַאּב יֹוזַא
 ;רָאװ ןַיא רָאלק ץנַאג ךַײא גָאז ךִיא -

 ,ןרָעה ַײז

 : ,הרֹוּת יד ןּנָאה טַינ טנֶעק רַיא , הרֹוּת יד ןּבָאה טִינ טנֶעק רִיא

 0 *!רָאג ןְעווֶעג םִינ ךָאד רֶיא טנֶעז םירצמ ןִיא לַײװ
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 , ןַאטשִוֿפ בקעי

 .!ןלַײצרָעד 6 ךַא לָעװ ךיא סאוו ,יתֹוּבר ,יצ עז טרֶעה
 - ןלַײצרעד השעמַַא ךַא לָעוו ךִיא

 ,ןלעֿפיג ןעש ךַא טָעװ השעמ יד
 ,ךַאלַײרֿפ ןיא ןעש ןָא ךיז טּבַײה השעמ יד

 ,ךלמ ןשֶעדִיי ַא ןִיֿפ ןלַײצרֶעד ְךַא ךיא לֶעֹוו השעמַַא

 ,לרֶעטֿכָעט א א טַאָיג טֶא ךלמ רֶעשֶעדיי ַא

 .הרֹוּת יד זיא ָאד -- לרעטֿכָעט יד
 ,םִיֹוג יד ןשִיװצ ןגנָארטינ ןָעמ טָא הרוּת יד

 -- םיעשר יסיורג ןַינַאז ַײז רָאנ
 ,ןַאז לּבקמ הרֹוּת יד ַײז ןּבָא טלָאװַײג טִינ

 ,"םידי:תליטנ לע, ןגָאז טלָאװַיג טינ ןּבֶא ןַיא

 -- םיצירּפ יד ןשיוצ ןגָארטַינ יז ןַימ טָא

 -- ,םיצרש יסיֹורג רֶעַײז ןלנַאז ַײז
 ,ןַאז לּבקמ הרֹוּת יד ןלָאז ַײז ,טלָאוװַינ טָא ןימ

 ,םיִצּורּת ַײלרָעלַא טגָאזיג ַײז ןּבָא

 -.ךַײא (3 - ,תיּב-ףלַא ןיֿכָאנ ןעּכָארטס 6 (2 - .טרָעֿפטנֶע (ו
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 "יישר רשיל שי שיש יש יש יש יש יש יש יש יש יש יש יש יש יש שי ר

 ,ןדִיי יד ןשַיװצ ןגָארטַיג יז ןימ טָא
 .ןעוָיג לּבקמ הורח טיט ןדִיי יד יז ןּבָא

 ,יקצָעלַאקס בקעי .(ןילָאװ) ,ַעטּואווַאלס

 ןיא) גנּונַעשרָע ָעטַײרּפשרַעֿפ ַא רַעז --- עג סקִיֿפַערּפ ןַיא ָ} טָאטשנַא י
 - ,(ַאטַיל ןַיא ךיֹוא ײװ ,דנַאלפּנר-םֹורדי

 ןַיא ַעטְקּורדַעג ,ךֵעלֲעֿכִיּב ַענִיילק ייװצ ןהָעז ּוצ ןָעמּוקֶעגסיֹוא ןִיא רָימ

 ןיא טָינ רַעסָאוװ ַא ןהָא ,םעה-ןֹומה ן'רַאֿפ , םִינָאנַא ,רָאי ןֶעט.1864 ןַיא ,אנליװ

 .םיֹוא ןגא ןַעטסַעֿפ ,ןַעקַיֿבַאֿפנַײא גַידרַיוװקרַעמ טָימ רָעֹּבֶא ,טרָעװ ןָעשַירַארָעטַיל

 טָאטש רַעד ןּוֿפ טָעטנַעי לָעקַײח 'ר דמלמ רַעד, :ן} ץכִעיַעלסיֹוא םָענָעטלַאהַעג

 .רָעֹד ןַיא } ץטָאטשנַא װ ַא טמּוק טרָאד ךיֹוא ---- ,("ןחדּב רָעדת (2 } "קסּויצ

 ןיא ָע ןעמּומש ץטָאטשנַא ךיֹוא יו ,(טנערּבְי ג ,טלַענקִיג) םִקִיֿפָערּפ ןֶעטנָאמ

 .(ןִיּבַעל ,ןַיסֶעגַיג , ןַיֿפּורָיג) ןַע גנּודנֶע רָעֹד

 ,טקַירדִוג) , ג"נרת ,אנלַיוװ , "השדה החנמ, רּודפ ןַיא ץיֿכָעגַעלסיֹוא ךִילנָע

 .רָאטשִיג , ןָעּבָעגיג ,ןָאטַיג ,קנַאדַיג ,טנַיֿפַערַ!גסיוא ,טבַיֿפַיג , טלָעטשַיג ,ץָעוַוג

 ,םירפס ַעטלַא ךס ַא ןַיא ןּוא ,(ןֶעּב-

 נ 3.

 ,טנאירַאװ

 ,(! ןּכָאלרֶע ןִיטַענ ַאמ טָא רָעטָאֿפ ןַאמ - ע

 ,(= ןּבָאלקסָא ןתח א ַאמ יי ךַא,
 ,רַײר סרָעטָאֿפ םַאּב ןּבילּכעג ןַיּב'5,
 - ,טַײרּב רעד ןַיא ,גנֲעל רֶעֹד ןַיא ןרָאֿפָעג ןַיּב'5,
 ! ןּכָאלקסָא ןתה אק טנֶעקָעג טשינ ַאמ (-ָאֿב
 ,רָענַירג ַא - רֶערֶערנַא רעד ,רֶעטיֹור ַא - רֶענַײא,
 , ןסחי:לעּב ַאק טשינ רָאג ןַיא רָעטַירד רֶעד,

 ,דלַאּב טנַײמֶעג ָא ךַא,
 ,,,"רלַאווֶעג !ם'טִימ םיִע ּפַאח ךַאי זַא;

 , ןֶעמִיִקֶעג זיא (+ עקשָאמ 'ר ןז

 - ,ןֶעטינָעג הוחילש טָא 'מ ןיא
 .. ןֶעמִינֶע נֿפָארַא יניס גרַאּב ףֶא הרֹוּת יד טָא'מ

 ,ונּכר.השמ (+ --- ,ּבָאה'5 (3 --- ,ןֶעּביֹולקסיֹוא (2 --- ; ןֶעּביֹולרֶע (ו
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 +) . רָערַילסקלָאֿפ ָעשֶידִיי
 ריר היי .,,רשירשיר-א ריר ריר, י.י

 ,ץלַא ךַאלַאדִיי ,ןַעַײרֿפ ךַאז ַאמָאל נז

 ! ןַײלַא ךַאלַאדַיי ַעקַילַײה
 -- ,ֹונּבר השמ ,ןָעדַיי ,הרֹוּת

 ,..! ןַײלַא ךַאלַאדָי עקִילַײה

 (+,,,!יאדיַאד:יַאל !יַאדיַאדיַאל

 ,גרַעּבנָעזָאר .וו ,װַעשטַאֿבָאס

 גײ 4.

 11258184 84 ןסַײהעג םָא עמַאמ יד

 (012682161 ץוט} ,ןסַארּפָא םיֹוּב ןַיֿפ ךֶעלֲעטינ
 416 רץץ801:16 118010144 ,ךַאלַאמַײּב יד ןֶענֶעז ךיֹוה יצ
 . 28 1216 ס210ץס1מ1 ,--- | - ,ךַאלַאדִי יד ןֶענָעז ןַײלק יצ
 ףיזמסתס 816 40814604 ,ןֿבַײרגרָעד טשינ ןֶענֶעק ַײז
 דייט6מס 816 6408086... ,.ןֿכַײרגרָעד טשננ ןֶענֶעק ַײז

 .ריסח רָעד ,קסומלגפ

 ןנֿפ רֶעּב 'ר) "יּבר םָענַיילק, םָענֲעֿפּורֶעגיֹוזַא ןּוֿפ דַיל עטּבִילַאּב'ס ןָעווֲעג

 : .(ץישָארַאר
 ,שִיליֹוּפ ףַא ךָאנרָעד ,ׁשַידַיי ףַא רֶעַירֿפ -- ןַעגנַיַז טֿפָא םָע טגָעלֿפ רָע

 ,רֶעמרָעוו ןּוא ןַעקירדסיֹוא ַעשַיליֹוּפ ןּנֿפ רֶעּבָאהּבַיל א ןָעוװוֲעג ללכּב זיא'ר

 --- ,םָעד הּכמ ןַעטָאדקָענַא ךס ַא ןַארַאֿפ

 ירָעֿפ רנֿפ יד טרָעוװ גָעװ ןָעטַימ ןַיא ןּוא אי טרָאֿפ לָאמַא ; לשמל

 םִיא לָא'ר ,םִיא טֶעּב ,רֶעיֹוּפ רֶעשַיליֹוּפ ַא ,רַעסַײמשנָא רעד .ָעטָאלּב ןַיא טָענזִירג

 רֶעד טקרֲעמָעּב - ,(טִינ ןַעקיֿכ) "ָעגָאמ ָעיִנ ג יּבר רֶעד טרָעֿפטנַע , ןָעָיצםיֹורַא ןַעֿפלֲעה
 .נָעמוקמַײהַא - .(םִינ טסליװ ּוד רָאנ , טסנעק ּוד) "שֲעצה ַעיִנ ָעלַא ,שָעזָאמק : רֶעיֹוּפ

 .גָעּבֶעגרֶעּביצ ."רָעיֹוּפ ַא ןּנֿפ הרֹוּת טרָעהָעג טנַײה ּבָאה'5, :יּבר רֶעד טלַעצרַעד ,קָיד

 ןָענֶעק רימ - ,טָעצחָעיב ָעלַא ,שָעוָאמ, : ריּבסמ רֶע ןַיא ,רָאויּפַע םָעֹד קיד

 ,"משִינ ןַעלָיוו רַימ רָאנ ,םלֹוע לש ֹונֹוּבר םָעד ןַענָיּד

 יתדרי וֹונא תנג לא, : -םירישה ריש, ןוֿפ קוסּפ = ךִיז טָיצַאּב דיל

 --- ."םינומרה ּוצנה ,ןפנה החרּפה תֹוארל , להנה יכאב תשווק

 , הסּפ -- םידיסח יד ַאּב ןֶעגגַיוַעג םָע טרָעוו טּפיֹוהרֲעּבַיא

 םאֵק ןאֵמ 2, 9, 4. .ם-,ג ַאּב ןָעטנַאירַאװ (1
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 = ,בקעיל 'ה רמא

 :ןנָאז ןבקעי ןיטֶענ טָאה טָאג {
 - ,ָארֹומ ןיק טִינ םיאנֹוש (: ץנַאד רַאֿפ ּבָאה,

 - ,ןנָאירַאֿפ ָעֹלַא ריד ןַיֿפ ַײז לֶעוװ ךִיא;
 .הרֹוחס ָעטסֶעּב יד יו (: טלַעוורֶעדסָא רַימ ַאּב טסנִיּב יד,
 !דנַיק רֶעַײט ןַאמ ,בקעי ךַא,
 = ,(+ןטַײּב ָעלֶעסִיּבַא רימ רָאנ יט,

 ;דנַיוושֲענ תּולנ ןיֿפ ןזַײלסָא רייד ךִיא לֶעוו,

 {(?ןטַײרט רֶערֶעדֶעי טֶעוװו (* סֶעקצעטס ץנַאד ףָא,
 - געט ץֿכלָעזַא ןעמיק ךָאנ טַעוו סֶע,
 { ןַײלַא רַיד ןַיֿפ הכּולמ ַא ןּבָאה טסָעװ יד,
 ,(? געמרָעֿפ ןַײש ַא ןּבַײג ריד לֶעוװ ךִיא,
 ."ןַײש (' ןַאז סָאד טֶעװ טלֶעװ רַעד ףֶא סָאװ;,

 ,ןעקנערעג םָאד יט ,םלוע-לשונֹוּבר .זַז

 ,טַײרֿפרֶער ןרֶעוו ךָאנ ןלָאז זניא זַא

 ,ןָעקנַײרק ןַיא ןֶעקִיק ןלָאז םיאנֹוש- יד זַא
 ,רַײל ןיא תֹורצ ןמיק טָעוװ ַײז ףֶא יװ

 ,( ןֶעטלֶעצֶענ יד ןֶענֶעז טִיג יו
 !הרֹוּת ןֶענרֶעל ןִיא ןצִיז ןדִי יד סָאװ
 ,ןטלָעװ ערַײּב ןּבָאה ַײז ןלָאז רַאֿפרָעד
 ,ארֹומ ריד רַאֿפ ןּבָאה ַײז סָאװ רַאֿפרֶעד
 -- ,ןֿכַאז ָעסּואָימ ןיק טִינ ךִיז טנִיֿפֶעג ןדִי יד ַאּב
 ,דנַיז יד ַײז ַאּב קִיִקַא טִינ יט

 דניקטסָעק שידיסח ַא ןּוֿפ ןֶעגֹניַו טרֶעהָעג םָע טָאה רֶעלֲעטשּוצ רֶעד 0

 ,הּכלמ-הולמ ס'ניּבר םַאּב

 -- .ןְעטֶעּב (+ - ,טלָעוורֶעדסיֹוא (3 - ,ָענַײד (2

 ---(גַעמְׁש ) 54621:2, 9166421:) 5160264) 51601) 901621:8 ;שיליוּפ (*

 רומַארָעטַיל ןִיא , ןֶעטשטַײדרעֿפ ן'טָאטשנַא שידִיי.תמא (ז-- ןֶעטֶערט (6
 --('ןָעֿכָערּברֶעֿפ, םלַא רֶעגָיטֿבָיר ""ךֶערּברֶעֿפ , ןִיא ריֹוא) "ןֶע גֶעמרֶעֿפ , + םָענֲעטּונֲעגנָא

 .('ה ,דיּכ ,רבדמב) ,,,"בקעי ,ךילהא ּובֹוט המ, (? - .ןַײז (5



 4 , רֶעדָיל-סקלָאֿפ ָעשִירַיי
 ר אי
 ישא

 ,ןֿכַאמ=ףושּכ ןַיק טַינ ןֶעַיּט ַײז
 ,רנִיוושֶעג תּולג ןַיֿפ (! סָא ןיֹוש ַײז זַײל

 ?ןרִי יד ןלַײצרֶעּביא ןָעק רֶעו ןזז

 !ךס ַא רֶעַײז ,ערה-ןיע ןַיק ,ןָענָעז ַײז
 ַײז טסֶעװ יד זַא ,ןֶערָאװשָעג ךָאד טסָאה ,םלֹוע לש ֹונֹוּבר

 -- ,ןרָירֿפיצ ןלָעטש

 !(= ךַאר ךַינ ןיֹוש ַײז ךַאמ

 ,ןּבֶעגרֶעֿפ רנִיז יד ַײז יט ,םלועלשונֹוּבר
 ; ןרֶעקרֶעדִיװ לארשי:ץרא ןַיק ַײז יט
 ,ןּבעל טִַיג ַא ןַיֿפ ןסַיװ ןלָאז זַא
 ,(? ןרַײהִיצ רִיד יארוּב ַײז ןלָעוװ

 ,םנָעזיּב ןיק טיט ןרִי יר םִימ טַינ ַײנ ,םלוע:לשיונֹוּבר 1ש-
 !סנטִיג טָימ רָאנ
 , ןוַײלסָא תולנ ןַיֿפ ןיֹוש ַײז ימ
 ,(! םנטִיּבֶעג ףלַיה ַא ַײז ףֶא ימ

 {( דניק ןַאד בקעי ןַיֿפ ךָאד וַיא לֹוק סָאד !
 (?!לָאמ לַיֿפ ַא טימ ריר יצ ןגנִיז ןדי יד

 !דנִיוושֶעג תּולנ ןיֿפ סָא ןיֹוׁש ַײז וַײל
 !רנִיווׁשָעגנ תּולג ןיֿפ םִא ןיֹוש ַײז זַײל

 ,ןַאטשִיֿפ ,! . ץעלרעש

 רָעשידַיי רֶעד ןִיא ווַיטָאמ רֶערָעלּוּפָאּפ ַא רהֲעְו -- "בקעי ידבע ארית לַא,
 2:10(4) .ם-,גַאּב ןַארַאֿפ (רָעשִיסּור-שִידִיי-שרֹוק-ןישל)טנַאירַאװ ןיא ,ָעיזָעאּפסקלָאֿפ

  ,א"י ,א"ל ,תישארּב ףַא ךיז טִיצַאּב } ורֲעֿפ רָעטְשרֶע רֶעד
 --- ,ו"ש---ג"י ,חכ ,תישאורּב --- } עֿפָארטס עצנַאג יד

 םָענִיַיא ןנֿ ( ןָעֿפָארטס ָעגִיורַעֿפטֿכַא 10) "בקעי ידבע אריּת לֵא,'נַא ןַארַאֿפ
 רָעגיטסּנל רעד (} : ירָעדַעיל ַעַײנ ַײרד,) ןַײט שרָע פי צ קחצי-לארשי ןחדּבַא
 גַאלרָעֿפ --- .םָעל'יאּבנ םָעֹד לאּוטש םייח (4 } בקעי ידבע אריּת לַא (2 ;תולד
 . .(ס"רת ,אשרַאװ --- ,ןרָעטשנָעגרָאמ ּביל הדּוהי ןּוֿפ םּוטנֶעגויא ןּוא

 ןֶערָעהָעג רֶעדֵיל ַײוד ָעלַא זַא ,טרָעֿכיוועֿפ ךימ טָאה וָעּבָעגסיֹורַא רֶעד

 ןֶעטֶעּב ריט --- סנֶעטיּבֶעג (4----  ןַערֲעהּוצ (+ --- . ךַײר(6 == .םיֹוא (1
 {גנגַײצרַעֿפ םּוא ,גַנּובֲעגרֲעֿפ םּוא ןֶעטֶעּב רֵיִמ --- םֹנָעְבִעגרעֿפ : שיגָאלַאנַא)
 חק .(ונּוא טַײצרָעֿפ ,זנוא טּבִי;רָעֿפ

 --- .ליומ (6 --- .(ב"ּכ ,ו"כ , תישארב) "בקעי לֹוק לֹוקה,
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 ריר יראשיראשירא ריי יריד שש שיש שש ששי יי 0 00 יה =

 --- ,קּורדסיֹוא ןַײז ךָאנ , "םלֹיע ןַעשִיווצ םּורַא ןַעֿכירקא ֿגננֿפַאט םקלָאֿפ רַעד וצ
 , רַעּבַײרשרָעֿפ רַעַײז זיֹולּב ןַײז .,סָע טסַײה ,לָאז ןַיַי טש רָע ֿפֵי צ רָעֹד

 .נָעּביֹוא רָעד ּוצ ַעטנֶעהָאנ ךילקרַיװ , ןַעֿפָארטס שגָאטרָעֿפ "אריּת לא, רָעד
 --טנַאירַאװ .מ-.ג ןַיא) זרָעֿפלָעטַיט ן'טימ ךִיז טסילש ַעבִילטָיא ,ָעיצקַאדַער רֶעטְקּורדַעג
 טשִינ דִיליס ןַעגָעװטסָעדנּוֿפ ָאד לעטשיֿפ --- .(ןעֿפָארטס ָעלַא ןִוא רָעטַירד רֶעד
 ןיא ןהדּב רָעטנָאמרָעד רָעד זַא ,רָעֹכיו ןֶעצנַאגנַיא םִינ ךָאנ ןַיּב'5 לַײװ ,ןַײרַא
 --- ,רּבחמ ןַײז טשִיג

 מט 6.

 , טנַצירַאװ

 *! בקעיל 'ה רמא

 !ֶאי ,ץטַאט ,ָאי
 ;טגָאזעגוצ זנּוא ךָאד טסָאה
 *! בקעי ידבע אריּת לַא
 !ןַײנ ,ץטַאט ,ןַײנ
 ,ןֶעּבָאה טשַינ ארֹומ ןַײק םענ ַײק רַאֿפ ןָעלָאז רָימ
 !ןַײלַא רַיד רַאֿפ רָאנ

 ,לָענָעז באז ןימינּב . ןֶעיצילַאג

 א 317.

 !(:שַאנ וינּוטַאט ,וינומהרבא 1

 (?!סַאנ ַאז ַאהָאּב ַאנַאּפ שָעשָארּפ ץינ ּומָעשט

 = ,יטָעּפוקַיװ סַאנ ָאּבלַא

 (+ ,יטָעלָאװזַיוװ סַאנ ָאּבלַא

 (=יטַאח ישַאנ

 (* ,יטַאװָארוּב

 !שַאנ ֹונצראל !שַאנ ּונצראל

 --- .ונּוא ַאֿפ טָאג טשִינ ּוטסטֲעּב סָאװרַאֿפ (2 --- .רֶערָעונּוא (1
 -- ,גומש רָעונּוא (+ --- .ןָעוַילסיֹוא (+ --- .ןָעֿפיקסיוא ונּוא רָעדֶא (ג
 --- .ןֶעיֹוּב 6
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 שיש יש יש יש יש יש יש ישרה ישי יש ששי יש שיש. שיש יש שיש יש שיש שש שיש יש יש שיש שיש יש יש!

 .(1 ןיא יװ) ,װ ,ז ןּוא ,,,!שַאנ ּוינוטַאט ,ּוינוקהצי 11

 .1 ןיא יי) ,וװ ,ז ןּוא ,,!שַאנ ּוינוטַאט ,ּוינּובקעי .ןז

 .(1 ןיא יװ) ,וװ .ז ןּוא ,,,!שַאנ ּוינוֿפוטסַאּפ ,ּוינוהשמ ןש

 .(1 ןיא :װ) ,וװ ,ז ןּוא ,,,!שַאנ (ּוינוילּורק ,ּוינּורוד

 י יַענֲעז ,ז ב , ןָעיצילַאג

 , סנַאירַאװ

 !(:ּוקדֶעיד ּיינּוינֲעמרבַא {
 ,(:+סַאנ ּונֲאַּב יט לִיסָארּפ ָעיִנ ּומֲעשטָאּפ

 ,(+לילָאװזַיװ סַאנ יּכָאטשט

 ,(:לָירָאװָארּפ ונצראל

 ?שַאנ ונצראל

 (1 ןיא יװ) ,וװ ,ז ןּוא ,,,!שַאנ ןּברק ,ּוינּוינקחצי זז

 (1 ןיא יװ) ,וװ ,ז ןּוא ,,,!וק'טַאּב ּוינּוינ'בקעי זזז

 . םַיהנָעקָארט ,נ ,אשרַאוװ

 אי 89.

 רָארָאנ ינװַאלס ,םילשּורי ,םילשּורי {
 .ילַילַאװח ָאווָעי ידויל

 ,ןלָיּפ םַאט ימ ,ילֶעיּפ םַאט ימ

 ;ילַילָאמ ַאנָאּב םַאט ימ

 ּורָאג םָידשזַאק'וװ ַאזַאר ירט ָאַּכ

 ;!יליזדָאחַאז םַאט ימ

 רַאפ טָאג ןָעטֶעֹּבֶענ טשינ סָאװרַאֿפ (3 --- ,ּינָעדִײז (6--+ ליגַינַעק 0

 --- .טִיַילגָעּב 5 --- . ןָעווילסיֹוא זנּוא לָאז'ר (+-- ?ונּוא



 .יקצּולִירּפ חנ / הפ

 ידי יי עי ייד יבא

 יגנַעיד ָאנָאנמ ,יצװָא ָאגָאנמ
 ,ילַישזָאלָאּפ םַאט ַימ

 !ּוקטיַאח יִע
 !ּוקטיֵאּב יִע

 !ּוקטיַאּב םָאנ ּורוּכִיוװ
 !יקטיַאח םַאנ לּפּוקַיוװ

 ,ינָאילּפּוקיװ טְעידּוּב ַאקטיַאװ .זַז

 ,ל:ַאװָארוּביוו םֶעידּוּב ַאקטיַאּב

 (:!היוללה

 + ררַאּבוַארנ סחנַּכ .װָעשטַאֿכָאּפ

 א 4.

 ,טנאירַאװ

 !דָארָאג ינוװַאלס - םילשורי {ת

 .! ילילַאװח חָאּב םַאט ימ

 ,יליּפ םַאט ימ ,ילָעי םַאט ימ
 !ילילַאװח חָאֹּב םַאט ימ

 יִצווֶא ָאנָאנמ , גָענָעד ָאגָאנמ
 !ילַידָאװָארּפ םַאט ימ

 ילַיּפ םַאט ימ ,ילָעי םַאט ימ
 ,ילִילַאװח חָאֹּב םַאט ימ
 !וקטיַאּב יִא
 !,?וקטיַאמ יּפוקיװ

 !ּוקמיַאח (יָארטסיוװ

 ןֶעּבָאה טַײל { טדָאטש ָענַײֿפ ַא ,םילשורי ,םילשּורי, :גנּוצֶעורֶעּביא 0

 ;ןָעטֶעּבֶעג טָאג טרָאד ןֶעּבָאה רימ ,ןָענְגַיוֶעג טרָאד ןֶעבָאה רימ ,טמִירֶעג םִיא
 ךס ַא ,ףָאש ךסַא ;ןָעמוקֲעגנַײרַא ןַיהַא רימ ןֶענֶעז רָאי םָעֹדָעי לָאמ ַײרד וצ

 ונּוא יֹוּב ! לָעדַײּב'ס יִע { לָעּביטש'ס יִע .טגֵעלֶעגקֶעװַא טרָאד רִימ ןֶעּבָאה טלָעג

 .ענמיֹוא ןֶערָעוו טָעװ לָעּביטש'ס .לָעְּביטש סיֹוא ונּוא ףיֹוק !לָעדַײּב סָאד ףָא
 ! היוללה ,טיֹוּבָע גםיֹוא ןֶערָעוו טֶעוו לַעדַַײּב'ס ,טֿפיוק

 ּיד ,םַײה יד - לָעביטש'ס -- .שרקמה תיּב םָעד ןֶעמ טנַימ --לָעדַּב'ס
 , לארשי-ץירא ןַיא הבּולמ ַעשִירָיי

 ,סייא.יֹוּב (ג --- .(רנַאל סָאד) עמַאמ יד (2
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 6 שש יש יש יש יש ריש יש שש יש יש שיש יערשערשע רע רשע רשע רשי רע רשע רע רער רשע רשערששירש רשע

 (: :ַאיסִירַאשז עינ ,יקניס !יִע - זז
 ,ַאנעפּוקִיװ טֶעידּוּב ַאקמיַאמ
 ,ַאנָעיָארטסַיװ טֶעידּוּב ַאקטיַאח
 6 !היוללה

 םִיוהנֲעקָארט .ג 7 ,אשרַאװ

 אי 41.

 ,רנַאה םטָאנ םִיא (+לעז ןַײמ לָעֿפֲעֹּב ךיא ע
 ,(+רנַאוָעג ּבַײל רֶעטּומ ןָאֿפ טָאה ךימ רֶעד

 ,(* דנַאטש ַײּב ןַײמ ןּוא רֿפלָעה ןמ ןַיא רֶעד
 לָאװ רַאנ טלָעװ ָעצנַאנ רֶעֹד םִיא זִיא ןָעמַאנ ןגילַײה ןַײז

 ,טנַאקֶעּב

 ;טָאג ןַײמ ,ךיר ףיֹוא ךַיא ּבַאה גנּורֿכיז רַאֿפ ןַײמ

 ,טָאּפש ּוצ טנַײֿפ ןַײמ ןֶערֶעװ טַינ ךימ זַאל
 - ,טָאּבָעג ןָעגולַײה ןַײר ןָעטלַאה ּוצ ףליה רַימ ּבִינ

 ,טָאה טִינ דֹנָע ןַײק טַײקיצרֶעהמרַאּב ןַײד

 - ,(ףענ וצ ןעניל טַײרַעב ןא ךַיא ןוכ  טש

 ,(ןָעטש רַיט ַײּב (' ץעטש לָאז ןַעמַאנ רֶעגַילַײה ןַײד
 ,(3) ןָעמ רֶערָע ןּוא ,ןרַאווָעּב ןּוא ןֶעטיהֶעּב ךימ לָאז רֶע

 ןח ןּוא רסח ןֶעניֹוא ןַײד ןַיא ןֶעּבָאה ךימ סַאל

 ,ֹור ןּוא (?טסַאר ּוצ רֶעדָינ ךימ געל ךיא זש
 :ּוט גנורֿכיז רַאֿפ ןַײמ ,טָאנ ןַײמ ,ךיר ףיֹוא

 ,ר .אנ 87---40 ּוצ ַעֿכִילנֶע ,רֶעדָיל (? -- . טשינ ךיז רָעמִיִק ,ּוינֲענַיז (}
 (.אנ .אֵצ 15--17) .ם..ג ַאּב ךַיז ןֶענַיֿפָעג

 םָעד ןּוא, ;22 ,ה"ּכ ,1 "שמּוח:שטַײט, (* -- ,טְקִישַעג (* -- ,המשנ (

 -- .ןַײג ( -- ."דנַא טשַא ּב ןַײא רַאֿפ ןוטג ּבָאה ךַיא סָאװ + , ןַײטש ןגַיזָאד
 ןֶעטסּור ןוֿפ טרָאװטּפיוה -- םסַאר (? -- .ןַייטש (* -- .(גידנעטש) סטָעטש (? |

 ,"ןַערַאּומַעמ, סינלַעטַאה.ןָאֿפ.לָעקַיל ג) גיּור -- טסורֲעג -- .(ַעּור)
 הָעו -- ןַאטֿפיֹוק דוד .ֿפָארּפ ךרוד 1596 טֿכִילטנֲעפָערֲעֿפ - ,1645--+09
 . ןָעשִידנָעלָאה ןּוֿפ טמַאמש -- ,(יֹודנַאלל .א ר"ד ,צ11, "ןַעגננלַיײטטִימ}



 יקצּולָירּפ חנ 54

+ 

 ,ןזֶעּב 0 רָאֿפ ןרַאווָעּב ןּוא ןָעטַיה זנּוא טסלָאז ּוד

 ,(: ןזַעלרָעד תּולנ ןָערונּוא םיֹוא דלַאּב זנּוא טסלָאז ּוד ןּוא

 רנּוזָעג ןּוא שִירֿפ (: ןעֿכַאװ רֶעֹד רֶעדַיװ ךימ סַאל ץ=
 דנּומ םענַײמ טַימ ןֶעּבָאל ןַאק ךִיד ךִיא זַא

 ,רנורנ ןֶעצרֶעה םיֹוא ךַיד ךיא טִיּב סָאד
 ,דנּוטש רֶעזִיד ּוצ ךָאד ךַימ ( ָערֶעה רֶע

 == ,טגירנִיזָעג ,גַאט םזיד ,טנַײה ךִיא ּבַאה 17
 ,(+רנִיוֲעג םיֹוה םָענַײמ ןָאֿפ םנַײא (+ רֶעדיֹוא ךַיא
 ,(=רנִיֿפ ןּבַירשַעג ןַעמ יװ ,( ןֶעּבֶעג רַאֿפ רָימ טסלָאז
 ,דניק ןָערִיי ןמָארֿפ םֿכילשֶע ןַײא טסּבִיג רַאֿפ ּוד יװ זַא

 ָעלַא םַיא ,טלָעװ ןָעצנַאנ רֶעֹד ןיא לָאֿפ זַיא רֹובּכ ןַײד שדז

 ;ןֶעקֶע רָעַיֿפ
 0 טִינ טֿכַאנ רעטכנַיֿפ רֶעד ןִיא ךימ סַאל ,טָאנ רֶעּבַיל

 ןקערש רֶעד תֹוחּור ךָאנ ,תימולח עזֲעּב ןַײק ךימ זַאל
 ,ןעקעוו ףיִא רַעדִיװ ךימ סַאל ןָעמַאנ ןגַילַײה ןַײד טִימ

 טֿכַאמָענ (' ןַערָאװ דַיל סַאד זיא ,ּבָאל ןַײז ,טָאנ ףֹא 1

 ,טֿכַאנ עלַא ןּוא ,טנַײה ןֶָעגנּוזֶעג ןרָעװו לָאז סָאד

 ,(=טֿכַא רֶענַײר ןַיא ןֶעמָענ זנּוא טסלָאז ּוד ןַא

 (? רַאװ ןֶערֶעוװ לָאז םָע ,ןָעמַאנ סטָאנ ןַיא ,ןמָא זא.
 ,רַאלק ןֶעניִא ןרזנּוא טִימ ןהָעז רימ לָאז שדקמה תיּב ןינּב ןַײד
 ,רַאװ ןרָעוו הרהמּב לָאז סַאד

 ּזצ גניקרַעמנָא , רֶעטַײװ הָעז) םרָאֿפ ַעשִידַיי-טֿפֶע --- ןֿכַאוורָעד , ןזַיײלרָעד (1
 -- .ןֶעּבעגיַאֿפ (* --- . רֶנֵיוֲעגויֹוה (* --- . רַעדֶא קי . רֶעהרָעד (* -- .(אֵל4

 . ןָערָאװַעג (? -- .טנַיֿפָעג (*

 לַעקַילג ַאּב ךיוא טרָעוו י טקֶעֿפרעַּפ םּיּפְיצּוטרַאּפ ןיא עג םֹקיֿפֶערּפ
 ץטָאטשנָא --ןֶעסֶעג ,ןָעסַײה ,ןָעּבַילּב ,ןָעגנַאג :טלָעֿפרָעֿפ טֿפָא
 ןַעסַעגַעג ,ןָעסַײהָעג ןֶעּבילּבַעג ,ןֶעגנַא גָע ג : ןַעשִיריִי- .ןַײמַעגלַא
 ,(טז1 , "ןֶעגנולַײטטַימ ,)

 :(ןילָאװ) ןָעֿמ טגָאז טנַײה --- .ןַײז םַאזקרַעמֿפָא -- טֿכַא ןַיא ןֶעמָענ (*

 , אט 44 ּוצ 'א ,רֶעלקרָעד הָעו) -- . ןָעטִיה -- ןֶעּבֶעג גנּומכַא
 , (26 25 8---30) "ס'םהרבא-ןוֿפ .טָאג , יד ןַעּביֹוא הָעז ,עזַארֿפ.רַטדנַאוו (?
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 ירא ראו ראש ראש ר א יי, יישר יאיר

 'ןָע'רׂש עטּוג לַיֿפ ןּוא ,למיה ןָאֿפ זנוא ןקִיש םיכאלמ עטוג

 רָאֿפ ןּוא ןזֶעּכ ןַײא רָאֿפ ןרַאוָעּב ןּוא ןטִיה'ּב זנּוא ןֶעלָאז יד
 , ןרַאש

 ,הלס ןטא ןָערַאֿפ רֶעדִיוװ לָאז זָעּב (6 םקִינ זנּוא סַאד

 ,דָאק ס'יווָע ל .ּב .ה ר"ד ןּוֿפ טְקְירדֶעגרעּביא --- . 1 ,"ןַע גנּולײטטימ,
 ןַיא סַאד, : ןֶעמָאנ םָעד טגָארט'ס ןָעֿכלַעװ ןַיא ,(1791 ּבָאגסיֹוא רָעמַאדרַעטטמַא)

 ןַעֿפַאלש ןֶעללַעיו ךַיז יז ָע ,ךילדַײמ ןּוא רֶעּבַײװ רָאֿפ ןַעַײל טֿכאנ ןַעש ןַײא
 - ."בעג

 ןַאמגָילֶעו דנומגַיז 'ה ַאּב ךַיז טניֿפַעג "ןַעַײל-טֿכַאנ,= ָעְקַיּבלַעוסָאד
 ןָעטנַאַירַאװ ָעְקַידֲעגלָאֿפ טימ ,8/ טַאלּבטלַעּפָאט ַא ףא טקורדַעג ,(םַאדרָעטסמַא)
 : (111 ,"ןֶעגנוליײטטימ,)

 : טגנילק 111 עֿפָארטכ
 ,ןָעהַעג ּוצ ןַעֿפַאלש טיַירָעּב ךַיא ןַיּב ןּונ
 ,ן'הֲעטש רַימ טימ סטָעטש ללָאז עמַאנ רֶעגְילַײה ןַײד
 . ןֶערהַאווֲעּב דנּוא ןֶעטִיהֶעּב ךימ ללָאז רֶע
 רַאנג ןֶעגיֹוא ןַענַײד ןַיא ןֶעּבַאה ךַימ סַאל ,ןיהרֲעממַיא דנּוא עטַײה

 ,טסנוג דננא
 :הרּוש ץטֿפיֿפ ַא ךָאנ טָאה 111 ץֿפָארטכ

 ,ןמָא ,טֿכַאוטֶעּב תֹובָא ַעזנוא טסַאה טטָאג ּוד ַיװ םלַא
 : ןָעורֲעֿפ 8 ּוצ-ןַעמּוק  ַץֿפָארטס ּוצ

 ,ןָעהַעג ןָעֿפַאלש ךַיא .לליוו טצטֶעי
 {ןֶעהַעג רֵימ טִימ םיכאלמ י"ח ןָעללָאז סֶע
 , ןָעסּוֿפ ּוצ 'ב ,ןָעֿפּפָאק ּוצ 'ב
 , ןעקנַיל רָעד ףֹוא 'ב ,ןעטֿבָער רֶעֹד ףֹוא 'ב

 , ןֶעקקָערטש ךַימ יד 'ב ,ןָעקַעוו ךִיב יד 'ב
 , ןָעוַיּפש ךַימ יד 'ב ,ןָעוַײװ ךַימ יד 'ב
 . ןֶעוהַיֿפ ןַײניה ןדַע-ןג ַעגיטבִיל ם'ניא ךַימ יד 'ב
 ,הלס ןמָא

 נרָע ּב .א טסִילעוָאנ ןָעשַידִיי-שטַײד ןוֿפ "רֹוּבנ לָעדנֲעמ, גנּולַעצרַעד ןִיא
 *: ((אסטסע 400:ס4} 13611:0, 1868. ---5.44) לָעדלִיּב ַא רַימ ןַעניֿפֶעג ן יי ט ׁש

 מִימ ןָעמַאווצ ןֶעּביֹוהֲעגנָא ןּגא ּפָאק םָעד טזָאלָעגּפָארַא טָאה ... ָעֹּבֶאּב יד,
 *ָעג ָעְרִיָיֹּב ַײז ןַעּבָאה ןֶעגיזָאד םָעד ןּוֿפ םּולׁש םּוצ } טָעּבַעגטֿפַאנ סָאד ַעלֲעדנַעּת

 ָעֹווָעג טַײרּפשרָע פ טלָאמָעד וָיא סָאװ ,דַיל ָעׁשַישטַײדישִידַיי סָאד ןֶעגנַיז

 :ןָעיֹורֿפ ַעׁשֹודְיי ןָעוצוק ָעלא ןוא ןָעו
 ,דנַאה סָעטטָאג ןִיא לעַעו ןַײמ להָעֿפֲעּב ךָיא

 -- יןעסקִינ :לָעק!לג ַאּב - ,סטכִינ ןָעשַישטַײד ןוֿפ - םקִונ )1
 .(ןָעסט כי -שטעדֿכיֹוהַײנ 18104568 - ׁשִיִקרֶעמ ןּוא שטַײדרָעדַינ ְךיֹוא)
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 ידידי ייד עי יידעיילעדידדעידיעידיעיידל יידל דיעל == עבידירערדידיעייעיילעעיילעעיז עדידלייעג דייעט יידל קיב
 יאיר ראשי ,(הש/ ריר רשירש ראש רשי רשי רשי רשי רשי ראשי ר רשירש רשי ר הרי האש רש רש שירשרש רשי ריז

 ,טדנַאוֲעג ּבַײלרָעטטּומ םיֹוא ךַימ רַעד
 ,דנַאטשַײב .דנּוא רַעֿפלַעה ןַײמ טסיא רֶע
 !טנַאקַעּבלהָאװ טסיא ַעמַאנ רֶעגילַײה ןַײז

 -- "יז .ז ןּוא .וװ .ז ןּוא
 = .דִיל ךִילנָע ַא ןַארַאֿפ --- ןַעגנּולמַאז ַענַײמ ןִיא טַינ - ,,ם..ג ַאּב טָינ

 ֿפלָעהטַימ רֶעגנּוי ןַײמ . טמִיזמּוא ןֵטווֲעג ןֶענַעז ןַעֿפוּוצּפָא םָעֿלַעוַא ומ ָענַײמ
 6 ַײרד ָעְקידָעגלָאֿפ יד ויֹולּב ןֲעלּבַארנּוצסיֹוא ןֶעוָיווֲעַּב טָאה םּפָע ש .ח .א

 ,טנַאה סָעטָאג ןַיא לַײז ןַײמ לָעֿפַאּב ךַיא
 ,טנַאוָעג ּבַאל ַא טִימ טָאה ךַימ רֶעוו
 ... דנַאטשַאּב ןיא רָעֿפליה ןַאמ וַיא רֶע

 רֲעֿכלָעוו ןּוֿפ ,(ּבּונ רֶעמָאדַאר ,ןַילָאװז ןּוֿפ גרֶעּבס גיב ָע ק הנח) יֹורֿפ יד
 םָאװ ,ַעּבָאּב רַיא רָעֹּבֶא }טִינ רָעמ טקנֲעדעג ,ןַעמּונֲעגֿפָא טנָעמגַארֿפ םָעֹד טָאה'ר
 .דִיל ַעצנַאג סָאד טנֶעקֲעג טָאה ,תמאה-םלֹוע ןיֿפַא גנַאל ןיֹוש ווא

 .ּפָא ןיֹוׁש הלּפּת ָעשִירַעּבַײװ יד זַיא ןָעליֹוּפ ןּוא דנַאלסּנר ןַיא + ,םינּפ ַא
 , ןַעּברָאטשָעג

 אמ 42)

 רֶעדַינ ךֶעז ןַאמ (?טַײל ןָעמַאנ סטָאנ טימ

 ,רָערילג ץשִירֿפ ,ַערנִיזֶעג יר טִימ

 ,רָערַיװ ןַײטשּפָא !רֿפ ןָעגרָאמ ךֶעמָאל ,,טָאג רֶָעּבִיל
 ,ודָאל

 א

 א

 א ,יל ינַא

 - ,יצ םֶעֹנ המשנ ןַאמ
 יז ךַאי (:ָארטֶעג רֶיד רָאנ
 ,ירֿפרעדנִיא זִיּב

 ,ספָעש לטונ:לוַור ,אשרַאװ

 .טגָאוָע: ןמג-ןָעֿפָאלש ן רַאֿפ ןֶערָעו ,תֹולּפּת-טֿכַאנ ךיֹוא - ןאנ אט 4243 (
 ,יֹורטעג ( ,טגָעל
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 יי עי שש ישי ר יי

 טיש עשר

 אנ+ 7

 ז ליװ ךַײא ךִיא סָאװ ,ּוצ רַיט טֿפרָאה ,ןַעּכעיל יִּתֹוּבר
 ,ןֶעגַארמ ןדַע:ןג ןיא שנעמ ןֶעד ןּוט םיבֹוט םישעמּו תווצמ ,הרֹוּת
 ,טֿכַאָעג (:ךָאה רַאג טסַיא הלימ תוצמ ,ססיוועג
 ?םָעֹרג רעד טימ (:טהעישָעג ךַאנ אּוה-ךּורּב (?ץֿכלָאז לַײװ

 (= ,טֿכַאדנַא עטס

 ,ןַײר ץנַאנ הלפּת ןנַאמ רֶעדֲעי טּוט זַײװָעּב םּוצ 12

 ,ןַײז הּכומ םהָיא ללָאז אּוה=ךּורּבשֹורקה םסַאד

 , ןֶעקנָעש ּוצ םהָיא רכז=ןּב ןַײא

 אהי ןמא ךרּוד םינש האָמ רחאל ןוט ןַאמ ססַאד טַימַאד

 ,ןֶעקנֶערֶעג םהָיֹא ןַא (יאּבר המש

 ,(:ןֶעּבֶעלרֶע ןּוט סָעזעַיד טַאה רֶע ססַאד ,דלַאּב ָאז דנּוא זזז

 ,(?ןָעּכֶעג רֶעה םהָיא רֶע טּוט ןֶעדַײנשֶעּב םּוצ וארוּב תדֹוכעל

 ,("ןָענעיצ ןַא ךיז רֶע טּוט (טהַאטש ןָעטססֶערנ ןָעד טַימ

 ,ןעקנַעש ּוצ ןּברק סַאד אּוה-ְךּורּב-שֹודקהְל

 רקהֹלּו ןחל הלימ תוצמ יד אּוה-ךּורּב-שֹודקה טרִיװ םסִיווֶעג

 ,ןעקנֶעדֶענ לארשיל

 - ,ןָעּבֶעג דּומיל ןַײא ךַײא ללַיװ ךַיא ;טֿכרָאה ,עמש זע.

 םענַײמ ךַאנ הבֹומל ןַײז (:יהּכתמ ךימ רהָיא טרַיוװו ךרּודַאד

 זנא דנַאלסּור ןיא ךיֹוא טָעװ ושפא --- .רֶעדְול-תירּב - 44-40 .םּונ (1
 :טירַיי ףַא , םרָאֿפ עשַישטַײד:ןַײר (5 , ךיֹוה (3 --- ? רוּפש ַא ןַעֿבװּפָא ךַיז ןעליוּפ

 -- .(אטיל ,ןילָאװ) ַעֿכילָאזַא ,ָעֿבלָאזַא ,(ןַעלייּפ} ַענֲעֿלַעוא ,(.טִיל ַעֿכלַעזַא
 ,ךִילטנָעגַײא ,שידיי ףַא (? -- ."שידק, ןוֿפ (6 --.ַעֹּביל (+ --- .ּוצ-טהֵעַז (4

 רָעונּוא ןַיא ןַיא רֶעטרָעוװטַײצ רַאֿפ רֶע םֹקַיֿפָערּפ רַעשַישטַײד רָעד - , ןַעּבֲעל ר ַע ד
 ---.רַאד ,רָעד ןַיא לַאוָעּביא ןַעגנַאגָעגרֲעּבַיא ךַארּפש-

 .שַידּני,םמיֹוּבניר ג ר"ד) ,םירפמ ַעשידיי ַעטלַא ןּוֿפ ןַעטנַעמגַארֿפ יד ןַיא
 ---.ןעליּפשַײּב ךס ַא רַימ ןַעניֿפַעג (1882 ,גַיצּפַײל ,"ַעיטַאמָאטכַערה עשטַײד
 ןֶעט-ן| ןּֿפ גנּוננשרֶע ַעְקִיּבלַעזיד ןַעמ טנֲעגֶעגַעּב שטַײדלַעטוט ןּוא שטַײדרַעּבָא ןיא
 ןוֿפ ןֶעטרַאליֹומ יד ןַיא ןּוא ׁשטַײדרָעּבָא ןַיא --- טנַײה ךָאנ } ןָא טרָעדנּוהרהָאי

 .רָעֿפ ,לֶעקילג ַאּב -(| ס ,ײהנַאל ,א ר"ד) .דנַאלשטַײדלַעטַימ לֵייש-חרומ
 --- .רַא ןּוא רֶע ךַילסַילשסיֹוא טעמּכ ,טרָעק:

 --- .(?) ויּכומ (11 --- .ןּוטנָא 0 . גנּורַײלג (5 --- .ןַעּבֶעגרֲעבִיא (8
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 יה יי טעיש טיש שי יש שש יש יש שא

 ,האריבּו המיאּב ןמא ןָענַאז ךַײלג רהָיא טללָאז ָאז

 ,הלימה לע ןָענַאז טּוט הכרּב ַיר להֹומ רֶעד ןנַאװ

 ,ןַײרָעה להּוש רעד ןַיא טגנִירּכ דנַיק סַאד ןַאמ ןנַאװ ע-

 - ,ןַײֿפ ץנַאג ןַײז ןָעקנַאדָעג ץרַײא ןָעללָאז

 - ,ןעטַײלקעּב טוט דנִיַק סָאד הניֿכש יר לַײװ

 ַעּבעַיל ערהַיא ,טֿכרּוֿפ טימ להוש רֶעֹד ןיא טהֲעטש םּורַאד

 ,ןָעטַײל

 :ןָעֿכַאל טֿכִינ ָעינָאמֶערֶעצ רֶעצנַאנ רֶעֹד סיֹוא טוט ץ?

 קלָאֿפ ןֶעטּבעֶילֲעַג םּוצ זנּוא רהָיא םוט הוצמ רֶעֹד ךרּוד

 ;ןעֿכַאמ אּוה:ךּורּבנ-שֹודקהל
 ,הרֹוּת רֶעזנּוא ןַיא טֿפָא רהַאנ טהָעטש הלימ הוצמ יד

 ,ארֹומ עטססָערנ רֶעֹד טַימ ןָעטלַאה עיִז רַיוו ןעססַימ םּורַאד

 ,רהַאי 99 ּוצ ןֶעטִינשֶעּב ךיז טַאה ,םֹולשה-וילע ,וניבא םהרבא טז
 ;רהַאֿפֶעג ענַײק (:טרָימִיטסֶע טֿכינ טַאה דנּוא

 ,טְקִישֲעג םיֿכאלמ ַײרד אּוה:ךּורּב:שֹודקה םהָיא טַאה ןהָאל םּוצ
 ,םקיווקרֶע ןֶעּבַאה הבֹוט הרּושּב ץנַײא טַימ םהָיא ץֿכלָעוװ

 ;לאכימ ןָעססַײהֶענ טַאה תֹורּושֹּב לש ךאלמ רֶעֹד ש1
 ,לאפר רהַאװ ,טַאה טלַײהֶעג םהרבא רעד
 טֿבּוזעּב ,םֹולשה וילע ,וניבא םהרבא טַאה אּוה-ךּורּבשֹודקה

 -- ,גַאט ןָעטטַירד ןַא
 ,גַאלּפ ןָעללַא רַיֿפ םיקידצ יד טצטיש אּוה:ךּורּבשֹורקה

 .ךךז ",טימ; דנַאלשטַײד-םֹורד

 ; ןָעגנּורֶעלקרֶעד

 -רָע 8 :"ןָעטּפַא;, ןּוֿפ שטײט ַעטצלֶע יד - ,טצעשֶעג-- (, ,ן) טֿבַאָעג (א
 וַיּב ,ןָעֿפַאלשָעג ךָאנ ,טהּורֲעג טינ טסַאה ּוד :52 לָעקיל ג- .ןָעֿפַאש
 (1727 ,גרּוּבמָאה) יד ּו ב - ה ש ע ם; ןיא - ."םוטֿכַײר ןַײא ט 5 ַאָע ג ּבַאה ריד ךִיא
 .נָיֿפ םַאד רִיא סַאד ,ךַײא ךיא טִיּב ןָעּבלַאהרָעד, :שיֿפ יד ּוצ ןתיול רֶעד טגָאז
 ,ץטָעמ ,"הניא רו הניא צ, - ,'טַעט ֿכַא רָעדיװ הנינח יּבר םָעד ןַײלרֶעג
 יד ,ׁשזַה ".טטימ,) ."ןָעטֿכַא ויֹורֿפו ָערֶעסֶעּב ןַײא ךַײא לָיװ ְךִיאפ ;8

 ;14 ,"לרָעגגַיֿפשנִיװע ,םירּפם-רכֹומ-ַי,ָעדנָעמ ַאּב --- ,(יֹודנַאל ,א

 - .ןָענָעֹל טֿכַא ,ןָעטֿכַא ,ןֶעצֶעש -- ( .רֿפ) 656/חװ6ע (}



 50 .רָערָילסקלָאֿפ ָעשִירַיי
 יי דיינע דעעיייע ביידע יי עיר יידל בידי ידע ייד ביידע ידידי ייד עיייערדיעידיעביייעעייעדרייידרעייייע עיר רעדער ידי יידיש דיעטע
 0 0 שש שש שש טיט יט שש 000 6566465560 6000 6 = =

 רֶעַירֿפ ָאד ןֶעטיָירגנָא המשנ רֶעשַידִיי ַא רַאֿפ טָעװ זָעמ ןַיּב .ץרא-ךרד ףַא ןַעטרַאװֿ,
 ןֶע טֿכ ַאּפָא יו טשרֶע ךָאנרֲעד ןּוא ,ןָעֹּבֲעל םּוצ ןַיא גַיטַענ סָאװ ,גנַידסלַא

 3צ טֿבכַאַעגּפָא ןָעּבָאה ַײז; --- ."טשינ רַייַא ןָעק סָאד ,ןָעטַײרג םּוצ רָעהַא
 ,ןָעֿפַאשּפָארַא --ןָעט ֿבַאּפָא --- .("ןחדּב רֶעדָע) "רָענֲעדַאל דוד םָעד ךִיז

 ---. ןָעטָעּבּפָארַא , ןֶעגנַערּבּפָארַא

 ידרִיו מ ןַעשַישטַײד-ןַײר ןּוֿפ םרָאֿפסגנַאגרֶעּביא --- (,, 110 טרַוװ (ב

 -ח ןַעשַישטַײד ןוֿפ גנּולדנַאורָעֿפ --- .(} .טוֿפ) "ט ָעו וא ןֶעשַידִיי-נַײמַעגלַא םּוצ
 ןַיא ןַעגנּונַײשרָע עטצלֶע ןּוא עטצַײרּפשרַעֿפ יד ןּוֿפ ענַײא --- ט ןַעשַירַיי ןִיא

 ,ןַעטַײטַעּב :לָעקַילג ַאּב --- .ךַארּפש רֶעונּוא ןּוֿפ םָעצָארּפסגנּודלַיּבסיוא
 .מַײר ןד טָאטשנָא) ךילטנַײרֿפ ,טנַאה ,טנּוה ,ךִילטנָע ,טלָעג ,טלּודֲעג ,שטַײט
 ---.(ךַילדנַײרֿפ ,דנַאה ,דנּוה ,ךִילדנָט ,דלֲעג ,דלּודָעג ,שטַײד ,ןֶעטַײדַעּב : עשַיש
 ---.ךַארּפשסיֹוא רֶעקִידָעּבֲעל רֶעד ּוצ עטנַעהָאנ , ץיֿכָע גַעלסיֹוא ַעגיטֿבײר סָאד ןִיא סָאד
 ?תאל, : 220 , } ,"שמּוח-שטַײט, --- ,"ַעלַעֿבײמש ךַילטנַײרֿפ ַא;, : (,,1ס.) ם"ממ
 ךָאנ ךִיז טלָעגנַאר רֶערֲעונּוא רוטַארֲעטַיל רעקַיטנַײה ןַיא --- ."עטנַײֿפָעג ַא ןַיא
 דנַאה ,טנּוה ןּוא דנּוה ,טלָעג ןּוא דלֲעג :טּבַײרש'מ - .ט ן'טַימ ד רֶעד ץלַא
 דיי ץטּושּפ ןוֿפ רֶעיֹוא ַץֿפרַאש סָאד ;שִיטסִירֲעטקַארַאח --- .װ .ז ,א ,טנַאה ןּוא
 .ר ָע ּב ַא טגָאו - "'ט ַא טִיט טלָעג, : טֿכיונַיה רעד ןִיא תֹוקפס ןַײק ןנֿפ טַינ טסַײװ
 םלֹוּב --- ,("א ינַא טימ אלע :ּוצ ָעיגָאלַאנַא) טרַאסנֲעדֲער רָעווַעשטַיד
 ,"טפַאטנֶעסִיוװ ןּוא ןֶעבַעלע) א ר"ר וַיא טֿכָערג ןָעצנַאגנַיא -- !שִירָאגַעטַאק ןּגא
 יקַאט ךיז טגָידנֶע טרָאװ ַעשִידַיי סָאד ּנאװ ,טרָאד, :טְקרָעמֶעּב רָעֿכלַעוו ,(64 ,1
 ;הומ אצֹויה ; "ףרַאש תוא ןֶעגַיוָאד םָעד ןָעדִיי יד סיֹוא ןַעדַעד טרָאד ,ד הַא
 ףימּת ןָעמ ףרַאד ,ט ןַיא קִידנָעַייגרֶעּביא ,שטשוטמ וַיא ד רַעד ּואוו ,םוטֲעמּנא
 --- ,תֹוא ןָעטצֶעל םָעד ןֶעּבַײרש

 :ישטַײד ןטָאטשנָא ק ַעשידייס . ןעטִיילגֶעּב --- (3 ,ט) ןָעשַילקֶעּב (ג
 ,לשמל , גנּודלַיּבסיֹואֿכַארּפש רֶעזנּוא ןַיא גנגנַײשרָעדנורג ַא ךיֹוא --- נ ןָעש
 :קַאלש ,(גָינרָאצ) קִינרָאצ ,(גִיּפַענ) קִיטַענ ,(גַינַעװ) קִינעװ :לָעקַילג ַאּב
 ןיא ןָעמּונֲעגנָא ןיֹוׁש רָעטרַעװ ןַיװוצ ָעטצֶעל יד --- .(ןָענגַײל) ןַענקַײל ,(גַאלש)
 יָעֹו טרַיֿפעגנַײא טְקנִידָעּבנּוא ןָעֿפרַאד ַײרד ָעטשרֶע יד --- ,שַידַיי םָענרָעדָאמ
 .ֿבַארּבֶעגנֶעּביוא םָעֹד ש:גָאלַאנַא ןַיא סָאװ ,לָעגָער ַא גיטלַיג ןַיא ָאד --- .ןֶעו

 -ָאד רָאנ ןיא םיֹוק } ףרַאש םִיא ןָעמ טרָעה ,גַא טמּוק ןֶעׁשַידְיי ןַיא ואוו : ןָעט

 ףרַאד ,ןַײר יֹזַא טִינ תֹוא רָעד טננילק ,םָע טסַײה ,םיֹוק ,קפס ןוֿפ ששה ַא
 :טלַאה ,טקרֶעמַעּב רשפא ןָעּבָאה רֶעוָעל יד ַיװ .ק8 ןָערָעוװ טלֲעטשַעג
 ,קידקִיטנװ) ּפִוצנִירּפ ןֶעגִיוָאד םָעד םָעד ןָא ץֿכָענַעלסיֹוא ןַײמ ןַיא ךִימ  ךִיא
 --- (.וװ .ז ןּוא ,רֶעְקִיּבלֶעורֶעַד ,קידקַיטנָאט
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 .טנַאירַאװ

 ,ךיהבע תקדצבכ טכה ((אנא ע

 ירּכ ,ןַײז למ רנִיק ןַײז (= ןעסכַאל טַאה תירּב:לעּב רֶער ָעיוו
 ; ןךיתוצמ תא םייקל

 ןֶעצנַאג טַימ החמשל הדּועכ טֿכַאמֶעג רֶע טַאה להָאװ ָאז
 ,ןֶעצרֶעה

 ןלללַא רָאֿפ ןֶעדהִיהֶעּב םהָיא אּוה:ךּורּב-שֹודקה טרָיװ רָאֿפ ַאד

 . ןָעצרָעטש

 ,טטָאנ רָאֿפ תירּב-לעּב רעד טסיא טּבָאלָעג ,ךּורַּב תמ

 - ,טָאה ןָעטְּצּבֶענ תֹורֹודלּו םהרבאל הלימ הוצמ יד רֶעֹד

 ךעדז ןיבּו םכיניבּו יניּב ּורמׁשּת רשא ,יתירּב תאז , :רמאנש

 (= ,"הבו לַּכ םכל קומה .;ךירהא

 ; רמאנש - ,(?טֿכַאטָענ (+ תֹורֹוד הרֹודל זנּוא טרָיװו הוצמ יד

 (=* ,"רלזא ץראהו רּכוא םהרבא יתירּב תא ףאו,

 םענַײז ךרּוד תירּב-לעֿב רֶעד טַאה (' היכז עססָארג ץנַײא ,לֹודָנ ז11-

 .(;ןהָאז עי
 רָאֿפַאד !הרֹוּת ןֶענרֶעל טססַאל םהָיא רֶע ןנַאװ  רֶעֹּבַא עָיוו

 , ןהָאל ןָעטּוג ןַײא רֶע טממָאקֶעּב
 ,טלָעװ רֶעד ןָאֿפ עלַײזרנּורג ָענַײא טסיא הרֹוּת יד לַײװ

 (= רֶעַינַאנָעמ רנּוא ןֶענרֶעל ןהָאז ןַײד ססַאל , תירּב:לעּב ,םּורַאד

 !רלָעג ןַײק

 ָעללַא ןהֵעג ןָעססימ אּוהךּורּב:שֹורקה ןָאֿפ גָעװ ןָעד ,ךרד 1ש*

 ,ןעשנָעמ

 אוה-ךּורּב-שֹודקה טרָיװ ,ןָעגלָאפ ךַאנ טסרִיװ רָימ ּוד ןֶעוו

 ,ןָעשנֶעּב ךַיר

 ג+ ,םנָא ז) ָעג םֶקַיֹפַערְּפ טלָעֿפרֶעֿפ (2 --- ,תיִּב-ףלַא ןיֿכָאנ א ן 1

 , טֿכַארָעג (5 -- ,ּב"י ,'ט תישארּב (4 --- .'י ,ז"י תישארּב (3 --- .(41 .מּונ
 -- ,.גג ,בט יע הָעֿבַײװ ז(? -- .היכ 6 -- .8 ,ֿפו יעשה 5

 ---.ןֶעגרַאק (.רֿפ) זמסונ8261 (*?'



 1 ,רָערילסקלָאֿפ ָעשִודִיי
 עילאה ריר שי

 !טֿכַא ןַיא להָאװ (:ע9דרָאװ ענַײמ םמָענ םּורַאד

 (י ,טכַאדֶעּב ךיֹוא ּוד טסרִיוװ דנּוצֶעי ,(= ןרֶעטטֶעּבדנַיק

 :סַאװ ,(+ ןָעלֶעַעה רֶעֿפ ךַיג רָאֿפ ןנַאד ךיא ללָאז ,ינא הסכמה שש
 ?וט ךִיא

 ךיא ףֹוא טהעטש רֶע םסַאד ,ןהייז ןַײד ןֶענהֲעווֶעְנ טססּומ ּוד
 (* ,הּורֿפ רֶעללַא

 .ןֶעֿפול להּוש רֶעד ןיא דנִיװשֶעג טּוט רֶע םסַאד
 .ןַעֿפיױק ןרַע:ןג םָאר רַיד ּוד טסננֶעק טַימַאד

 ידנָענֶעוֶעג רנוא טֿכַאדֶעג ךַיד טַאה ָעניווֶע רעד ,(' דקּפ 'הו טת
 ,טֿבָעלשֶענ םָעֿכילננָעמ ןַײא טימ

 "דנּוא טָאנ רָאֿפ ןַײז סֶע טרָיװ ,יָעגלָאֿפ טסרִיוװ רַימ ּוד ןנֶעוװ
 ;טֿכָער ןֶעשנעמ

 (!ןָעגַארט ןַײנ דנַיק ןַײד ּוד ססּומ רדה ןִיא

 ךמא :גססַײלֿפ רֶע קּסַאד ,ןָעלָעֶעֿפֲעּב םהֵיא סםּומ יּבר רֶעֹד
 (= ,ןָעגַאז ךַאנ טּוד אּבר היִמִׁש אהי

 ;טֿכַא ןיא (יעטַײּב עללַא טמָענ םָעֵיד ,תאז ץזע
 ייּבר םָעד טגנִירּב ,(:* טניטֿכיצ ןהָאז ןֶערַײא .יּבר רֶעד ןנָעוו

 (: }טֿכַאדרָעּפ םָענַײק .ןִיֵא
 ,ןֶערהֶעַעֹּב רהָיא טססּומ .יּבר םָעד , גט סס1ע4(811
 .ןֶערֶעֶעל טּוט םוקמה רּבּכל ןהָאז ןֶערֶעַײא רֶע לַײװ

 ,הרֹוּת רֶעד ךרּוד טסּפהִיזֲענ טרִיװ ,קּתממ ,ןָעטיֹוג ןַײז ,ֹוקח שדזז{

 ירָאֿפ טַאה רֶע ססַאד ,('* ןֶעטלַאה ןהַא ןהָאז ןֶערַײא טְסּומ רהָיא

 ,ארומ ךַײא ּדֵניא טאָג

 ?{ןקה חּולש דנוא (ייסאו בָא דּוּבַּכ הוצמ עַיד טסיא ססָארג עיוו ןָעד

 :ןַאר (ירָעטטַאֿפָעגנ ןַא ךיוא ךיא עממָאק ןּונ

 -ןּוא דנַא-סּור ןוא קלָאֿפ ןּנֿפ ןַעשנָעמ -- ,ןַירָאטעּפםִיּק (+ -- , רֶעטרָעװ (ג
 ---י ןֶעקָעדּוצ ) === ס א 1 --- .יֹװַא סיֹוא ךיֹוא טנַײה ךָאנ ןֶעגַעל ןע- וּפ

 -- .ןָעגָאושנַײרַא-ןָעג ,'א ,א"ַּכ תישארּב (6 --- . !רֿפרָעדנַימ 6

 -ָךֶע גַע גַאד (= -- .רשמ 6 --= .טֿפָארטש (19 ר אצדיב (+ = , ןֶעגָאוֿבָאנ ו

 יא :שנַײה (15 --- .תֹורֹּבְדַה תרשֲע (1+ -- .ןַעטלַאהנָא (16 --- =

 = טֿפַאשרַעטַאװק , ןַירָעטַאוו ק
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 לשרשרשרארשרשר- הר הרשע רשיר/רשירשירש רשי שה רארששישרשירהרשד

 ,גַאט ןָעגַילַײה ןַא ּוד (:סַאה בומ-םוי א.

 ,נַאלּפ ןָעללַא רָאֿפ ןעטהיה ךַיד טרָיװ טמָאנ

 (;רֶעֵע רָעססָארנ ןַײא טסִיא ןָאש רֶעטטַאֿפעג טרָאװ סַאד

 .רָעעל לָעטַײּב ןָעד .רֶעֹּבַא טֿכַאמ םֶע

 :ןֶעגַאז ריד ךיא (+ּוד ָאזַא ,הֵּכ
 ןָאֿפ ןַאטֲענ הוצמ עססָארג ענַײא טסַאה ּוד ,(+ץדנרָעטטַאּפֶענ

 ,ןֶענַארט להּוש רֶעֹד ןִיא רנִיק ןֶעד
 ךָאה רהַאנ טסָיא טָאנ ַײּב הוצמ:רמג עִיר לַײװ ,רֶעֲעמ ךָאנ

 - ,טֿכַאָעג

 ,טֿכַארּבֶענ טסַאה זיֹוה ךָאנ דנַיק סַאד (*רֶעטעִיװ ּוד ָעֵיוו

 ןֶעטמהִירֶעּב םָערזנּוא ןָעֿכַאמ ּוצ דננַאקֶעּב ,םרא ינבל עידֹוהלּכ 24
 ,להֹומ

 ,להּוטש ןָעטּונ ןַײא ןרֲע=ןג ןיא טממָאקֶעּב רָעֿכלֶעוו
 ,ןָעֿפייל םסּומ הוצמ רֶעד ךַאנ רֶע לַײװ
 ,ןָעֿפיק בֹוט:ץילמ ןַײא ךִיז רֶע טּוט טטירש ןעדָעי רִיֿפ

 !(?הכוכרבי ךידיסחו ךישעמ לּכ 'ה ְךּודֹוי 411.

 ;הכרּכ יד טנַאזָעג רֶע טַאה הנװּכ רָעססָארג טָימ

 ,הנוֿפי 'ה ינפל םדא תובשחמ יּכ

 ,('(6) הנּורנ עססָארג ָץנַײק רֶע טֿכַאמ העירּפּו ךּוּתיה טִימ

 זותמשנ תא םדא הּכי המּכ 411.
 !ֹוהֹושעל הקרצו הלפּתו הבּושּתּב

 טטָאג ןֶעּבעַיל ןָערזנּוא ןַא ןֶעקנֶערֶעג רַיװ ןָעללָאװ םּורַאד
 ,(=טָאה ןָעֿפַאשרֶע ָעללַא ונּוא רֶעד

 ,ןַײז ּוצ חמשמ ךיז ןַאמ טרֶעהָעג הלימה םֹויּב 81ע.
 - ,ןַײװ ןָעטּונ ןָעד ַײּב ןוילע-לאל חבש ןַײא ןֶעֹּבֶעג ּוצ םּוא
 ,('ןָעּבַעה ןהֵא ךַײלנ ךַיא ללַיװ םּורַאד

 ןֶעּבֶעג חבש ןַײא אּוה-ְךּורְּב-שֹודקה םּוא

 ביי עקרָעטַאװק , ןִירָעטַאװק (4 --- ,ּוט (8 - ,(דֹובּכ) רהֵע (6 -- .טסָאה (1

 --(?) המּונּת (ז --- 10 ,145 ,םילהּת (* --- .ןאק 44 ּוצ גנּורֶעלקרֶעד 'ז . רֶעדִיו (8
 ---. ןָעַּבֲעהנֶא (* --- .(אצ גמ 9 ,10 'ו) ורָעֿפרֶעדנַאװ (* --- . טַײקמַאזגנַאלי
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 69 , רֶערַילסקלָאֿפ ָעשִידִיי
 שש יש יש יש יש יש יש יש יש יש יש יש יש 2 = ראשי אשי יאשיהו 7

 סָאה הלימ תוצמ !טטָאנ רענַיטֿכעמללַא רֶעססָארג רֶעגיצנַײא אש:
 ג(ג ןֶעּבֶעג ונוא ּוד

 ;ןְעּבעל שנֶעט ןַײק ןנַאק רסח ןַײד ענהֶא

 ֹוהֹומ םֹוי דע ֹודלווה םֹוימ

 ,ותמשנ תאו םדא שפנ תא רמשמו ןשיי אלו םּוני אל הּתִא

 ! ןעּבָעל ללָאז למינה ךר !ןאּכּב ןיּבּוסמ (: הבשי לֹּכ ,םייחל אטע
 ,ןֶעּבֶעג 'יבו עִיר ונּוא ללָאז אּוה:ךּורּב:שֹודקה '

 ונוא ללָאז דנּוא ןֶעממָאק (:טלַאּב ללָאז רשבמ רֶעד ססַאד

 ,ןֶעגַאז הרּושּב יד
 .(:ןָעגַאט ָץרזְנּוא ןַיא ןֶעמָאק (4) טָאז חישמ ססַאד

 ןֶעזֶעווְעג (+ ןֶעשדִיי םֶעּד ַײּב עטַײה ְךיֹוא ללָאז איבנה והילא אשז{
 / ,להּוש רָעד ןַיא ןַײז |

 ,להוטש ןָענַײא טלָעטשֶענ ןֶעּבַאה ךיֹוא םהָיא רַימ עַיװ
 ,תירּב-ךאלמ ןָעטסַײהֶענ טרָיװ רֶע
 .םסָיווֶעג ץנַאג רָאֿפ הֶע טממָאק ,טסיא הלימ-תירּב ענַײא ָאװ

 : (' ןֶעססעֶילשֶעּב ךיֹוא רָיװ ןֶעללָאװ דנּוצֲעי אטזזז
 ! ןֶעססעֶינֶעג ּהַימ ןָעללָאז .איבנה:והילא ןָאֿפ תּוכז ןָעד
 ,(* ןהָעג רֶעָעה (' טֶעד ןַײװ ןעשירֿפ טִימ תירּבלעּב רֶעד רָאנ ןֶעוו
 (**! ןטא רמאנו ,הָדּועסּב םֹולש הֵשֹוע , ןָענַאז רַימ ןֶעטללָאװ ןָעד

 , דנַאלשטַײד-םֹורד

 { ןָעגנּורֲעלקרָעד

 ; ןעטרָאװ -- (,,1) ַעֹדרָאװ : ךיֹוא -- . ןָעטִיהְעּב - (,, }) ןֶעדהִוהֲעּב (א
 דננַאקַעּב ;וט - (,, א)ּוד }טוט --(,, ׁץַז) טּוד;טנֶענעוַעג - (,, טן) דנֲעגֶעוָעג
 יד ןיא רֶעּבַיֵא טַײג 4 עשישטַײד סָאד וװ ,טּוג יֹװַא -- .טנַאקעב-- (,,א1)
 ,ןֹושל רֶעזנּוא ןּוֿפ גנּולקִיװטנֶע רֶעד ןִיא ךיֹוא ןֶעמ טקרֶעמֶעּב יֹװַא ,ט ַעשִודיי
 -ירָיי ַא ןַיא רָעּביא { ָעְשישטַײד סָאד טַײג ,ךּפיהל ,רֶעטרַעוװ עגינַײא ןיא ןוז
 ןוֿפ רֶעניא ןוא גנּונַײשרֶע ָעטשרֶע יד םָאװ ,רַעּבָא ,ןִיא קוליח רֶעד - .ד עש

 .לקרֶעד יז) דלַאּב (3 - .םיכָׁשֹויה (3 - .(41 .םּונ ּוצ .טנָא) ןֶעּכֲעגֲעג (1
 = ,קלָאֿפ ןוֿפ ךַאוּפשסיֹוא יד רֶעֹּביא רָעגַיטֿכיר טיג -- טלַאּב (44 .םונ ּוצ

 שַײקשִידִיי ןיא ; טרָאװטַײצ) ןָעשִידִיי-.ןַעשדִיי (5 - .8-30 ןרעמּונ ךַײלגרָעֿפ (4

 ָעידָארַאפ (+ - .ןַײגרֶעהַא (6 - .(?} טעװ (ז - .ןָעגְידנֶע (6 - ,(ןעגנַערּבנַײרַא
 -- ,שידק ןוֿפ ףֹוס ןיֿפַא
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 ,ה-א-ר יי

 ,ןָעגַעגַאד ,ַעטיײװצ ייד - ׁשַירַיי ןּוֿפ גנּודלַיּבסיֹוא רָעד ןַיא ןַעצֶעזֶעגדנִנרג ַײד

 ןַענָעגַעגֲעּב דַיל ןֶעקַיּבלָעומָעד ןִיא -- . גנּוזַײרגרַאֿפ קַידנָעַיגרַעּבִירָאֿפ ַא טִינ לָמ

 3(;, 1א) ןַעטהָיה :;ןָעטרָאֿפ ַעגַיטֿכיר יד ךייא ,ָענָעּברָאדרַעֿפ יד ןַעּבֶעל ,רַיט

 עדנֲעּבּו :לֶעקָולג ַאֹּב - .(,אז;,,ץח ;,+) טט ;(, /) ט
 ,(טנָאשָעג) דנָאשָעג ,(טנָאווָעג) דנָאוװַעג ,(טרָעטְקָאדַעג) טרָעדקָאדַעג ,(ַעטנֶעּבִיז)

 ןַארַאֿפ גַינַעװ ,ךַיז טֿכַאד ,ללבּב --- ,(םנֲעקּורט) דנֲעקּורט ,(טנַײמָעג) דנַײמֶעג

 {. ץטָאטשנָא ד ַא טָימ רָעטְרָעוו ָעקַידנָעמַאטשּכָא ןָעשַישטַײד ןּוֿפ ,ַעשִידַיי טצָיא

 י;םָער ּב רַעד ןַיא .(321 - ררָאּב , פסמטטסע1 - דרֲעװש :} 6. , א ר"ד)
 +צַײרּפשרָעֿפ יד ןּנֿפ עניַיא - { ןוֿפ טרָא ןֿפַא ( וַיא טרַאליֹומ רֶעשַישטַײד רָע ש

 = .װ .ז ןנא ,םּוג - דָאג ,רָעשּוט - רֶעדָאמ ,רָעטַאֿפ -- רֶעדַאֿפ) ןֶעגנּונַײשרֶע ָעט

 - .(טסָאּפ .א ר"ד ,/ , ,;גזמ 114611* :הֶע
 ײרע ןַעַמ טגָאו ןִיל ָאוו ןַיא - ,טצָעי ,טצַיא -(,, ןש) דנּוצָעי (3ּ

 ,ָאטצַיא :ןֶע ליֹוּפ ןַיא - .,רֶעטצִיא ,טַאדנַיצַא ,טרָעדנַיצַא , דנַיצַא ? םֹויִה

 ,"רמלמ רֶעדַמ) דנּוצַיא ; ָא ט י ל ןַא - ,טרַאטצוא ,טרָאטצִיא ,טַאטצַיא ,טָאטצִיא

 -גּוצַיא ,רָעדנּוצַיא ,דנּוצַיא ;(ך/ֵזַז ",טִימ,) לָעַּקילג ַאּב - ,רגּוצַא ,(ס2

 3(שטַײדרָעדִינלָעטַימ) רֶעדנּוצטִי ,טנּוצטִי :ןָעש טַײ ד יד ַאּב ךִילנָע -- .טוַעד

 -נָעּבֹורג ןּוא ןַעגנַיטעג רֲעמַיטנעטשריֿפ ןַיא שטַײדרָעדַינ) דנּוצטִי ,רָעדנּוצטָעי

 מֿפָערט ײרָעדנּוצש(ָע)יֵ עשַישטַײד סָאד - .(שטַײדֿכיֹוהלעטימ) טרעדנּוצטִי } (ןָעגַאה

 ---,טּבֲעלעגּפָא --- גָאט ןַעקַיטנַײה ַאּב ,טרָעדנּוהרָאי ןַעט-18 ן'טַײז ךַיז

 טנַיה :(1 ןַעּבױלגסקלָאֿפ ןָעשַידַי ןיא איבנה ּנהילא ןֵעגָעו (ג

 מָימ ,שטָאקרָעַײֿפ ַא ןַיא םּוא ,ןַעֹּבֲעל שִידרֶע ןַײז ןָעסָאלשָעג טָאה איבנה ּוהיֵלֹא
 משִינ ךָאנ רֶע טָאה ,ןָערהָאֿפנצֿפיֹורַא לַעמָיה ןיֿפַא ,ַץטנַאּפשַעג דרָעֿפרַעַײֿפ ייװצ

 ינָעגָעלָעג ןנא ןַעטַײצ ָעסִיוװַעג ןַארַאֿפ .ןֶעֹכוזעּב ּוצ טֿפָא קלָאֿפ ןַײז טרֶעהֲעגֿפָא

 ןָעלַעַיציֿפָא'נַא ןָעגָאז ּוצ יֹװַא םִאְנקִיֹוא ןהָא ןַערֶעדֶעי טגעלֶעּב רֶע ןָעװ ,ןָעטַײה
 ,ןָעוַיווָעג ןיֹוש ךַיז רֶע טָאה םָענִייא טִינ רָעֹּבֶא } טַײהרֶענַעהָעוַעג טַינ םגה ,םַיזַיוו

 -גָא רֶעדָא ןָעדַײל יד ןַיא ןָעטסַיירט ,ןָענָערָאװ ּוצ הנּכס רָעטנֶעהָאנַא רַאֿפ םּוא

 -י. ןרֶעדנַיל ּוצ טנַעלֶע רֶעַייַז טַײלָעטַירָא יד ,ךיֹוא טמּוק רֶע ...הבּוׁשּת ּוצ ןָעדַער

 רַאֿפ טוָעוו'ס ,תירּב ןַײק ַאּב טלָעֿפ איבנה ּוהיֵלֹא ,.,רֶעגנֲערּבקַילג ַא ןִיא ּוהיֵלֹא
 רַערַײא ןנא ,קָעדנַאס ןוֿפ סטֿפָער ,טָירגָעגּוצ לגטש ָערָעדנּוזַאּב ַא רַאגָאז םִיא

 ,לּוטש ס'ּוחילא ףא טגַעלַעג םָע טרָעוו ,םיֹוׁש סנֶעטצָעל ן'ֿפַא רניל סָאד טגַעל'ב
 -נצ.תבש .,.רֶעּפרֲעק םָער טוָאליַאֿפ המשנ יד תֶעַּב ךיֹוא רֶעּבֶא ךִיז טגַיֿפָעג רֶע

 ןעּבַירטֶעגקִירּוצ ןָערָעוו םיעשר יד .םָעּברַא טִימ ןָעֿפרָאװרָעֿפ רָאג רֶע ןַיא סטֿכַאנ

 .תּבש 24 יד ןָעּבָאה ַײז ןֶעֿכלֶעװ ףֵא ,גרַאּבוַײא םָעד ןּופ ןַײרַא םֹונהנ ןַיִא

 יבנה ּוהילֹא ךִיז טבגרּפ טַײהנָענֶע נַעג רָעד ַאּב --- ,(2 טֿכַארּברָעֿפ ּור ןַיא העש

 םָע טגנִילָעג לָאמַא ; רֶעגַינַײּפ ד ןּוֿפ טנָעה יד ןּוֿפ ןָעסַײרּנצסיֹורַא תֹומשנ ָעגיניײא

 טרָאד ןנא ָאד ,םַײצ ג .ָךג ךָאנ רֶע טנִיֿפָעג ,ףָארָעד גָידנֶעקּוק טשִינ ,םִיא

 "לעווקרּוא-סַא,) ."איבנה ּוהילא, ,(לָעגֶעע) וָע8פ!ש באז-ןמינּב )
 =.(ּבָאנסיֹוא .קִירָעמַא) 108 , "לרֶעגניֿפשניו, ם"מט יז (ג - .(42 ןּוא 11 ץַז
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 שיש יט ישי יי יט יש יע יט יט יש יש יע יש יש ריש ריק יש יש יט שיש יש יש יש יש יש יש יש יש ישי יש יש יש יג

 תּבש ןָצנֶעַו םיהרֹוא ָעמִירָא ּואוו ,ץנָעי םרָעדנּוזַאּב ,(1 ןַעֿכּווֶעּב ּוצ זיֹוה םּורֿפ ַא
 ןוא רֶע וַא ,ןמיס ַא יא דנִיק ןָעטצנֲעלק ם'ננֿפ ןָעסַינ'ס ,ןַעוֲעווֲעג שַימ םֵאּב

 ןַעלקַיווֿפָא איבנה ּוהילא םָעוו טֿפנּוקּוצ רֶעד ןִא טשרֶע רָעֹּבֶא ,,, בופש ןִיא ָאד

 ןֶעגַײטשֿפֶא רַע טָעװ (2 ןָעמּוק ס'חישמ רַאֿפ געט ַײרד ,טַײקגַיטַעט ַעצנַאג ןַײז

 ןַײז ןּוֿפ לרֹוג םָעד ןֶעגָאלקֶעּב טרָאד טַעוו רֶע } הדּוהי ןיא גרַאּב ןַעטסֿכָעה ןיֿפַא

 ןעמ טָעו תֹועיקּת יד --- ,ןָעוָאלּב רֿפֹוש ןָעסיֹורג ַא ןַיא ךָאנרֲעד ןּוא קלָאֿפ

 ,ןַעלמַאוֿפֹױנֲעצ ךַיז ןֵעלֲעוו םיקידצ יד .ןָערֲעַה טלָעװו רֶעצנַאג רֶעד רַעּבַיא

 .,. "לארשי-ץרא ןַיק ןָעמּוקרֶעּבִירַא ךילקִילג ןּוא קַירּב רֶענָערַּפַאּפ ַא רֶעּבַיא ןַײג

 גמ 6

 ,טנַאירַאװ רָעטַיוװצ

 ,ךרבע תקדצּכ טּכה אנא {

 ידּכ ,ןַײז למ דניק ןַײז ןעססַאל םַאה תירּב-לעּב רֶעד עַײװ

 ; ךהוצמ םייקל

 :טֿכַאָעג רהָעְו טטָאנ ַײּב טסיא הלימ תיצמ יד ןַעד

 ,טֿכַא ןַיא להָאװ רהַאנ הוצמ יד ,לארשַי ,רָימ ןֶעמהָענ םּורַאד

 טטָאנ ןֶעּבעִיל ןֶעֹד ןַא רֶעֹּבַא טסםּומ ּוד ,תירּבלעּב רֶעּבעַיל זז

 ,('ןָעקנֶעטֶעג
 :ןַעקנָעש רכו:ןּב ןַײא ןַאטָעג טַאה רַיד רעד
 --,ןֶערעַיצ ךיֹוא האלהו םֹויהמ ןהָאז ןַײד ּוד סּומ תֹוצמ ,הרֹוּת טימ
  ןֶערהַיֿפ ןרָעןג ןִיא רהַאי טרֶעדנּוה רֶעּבִיא ךַיד רֶע ןנֲעק ךרּודַאד

 ,(+"אֵּבַא הֹֿכֹז ארּב, :הרֹוּתּב לֹודנ ללּכ זזז

 ,ןעטלַאה ןהַא ןהָאז ןַײד ,תירּב-לעּכ ,ּוד םּומ םּורַאד

 ,אר'מ טטָאנ רָאֿפ טַאה רֶע ססַאד

 טָאּבעג יר ןֶעטלַאה רֶע טריװ ךרּודַאד

 טָיטרֶעד (6 --- .11 .םּונ ןַיא טשזַזַז עֿפָאוטס ךִיז םִיצָעּב ףָארָעד 6

 ם'םהרבא ןּוֿפ טָאג יד ןַיא טליֿפש איבנה-ּוהילא סָאװ ,ַעלָאר יד ךַיז טרַעלקרָעד

 .(28 ,19 ,16 ,15 ,13--8 :רַעממ ,ַעביֹוא ף

 :104 ןיודהנס (+ --- .(אאֲש44 ּוצ גּנּורֲעלקרֶעד הָעֹז) ןַעקנַעדעג (
 --- ."אוּב יִּכומ אֵל אּבא ,אַּבא יּכומ אוּבפ



 ,יקצּולַירּפ חנ ט6
 טיט שש שש שש שש שש שש ש שש ש שש ששש שש יש שש שש יש שיש שש ריש שש שא

 ,טטָאג ןֶעּבעִיל ןָעססָארג ןֶעגילַײה ןָעד ןָאֿפ
 . טַאה ןָעֿפַאשרֶע ָעגַאט טֿכַא רָאֿפ םהָיא רֶעד

 ,התושעל הקדצו הלפּת ?ֹותחמש םֹויּב םדא השעי המ ןעי

 ריק םָעֹד טַימ רֶעטטּומ עַיד ךַיא רֶעװ ןָעמַאנ סטטָאנ ןַיא
 ,(: ןעססַארנֶעּב

 עַיד (?טנּוא ןטש ןַער ךַיא רָעװ (+שלש םש חֹּכ םָעֹד טַימ
 , ןָעססַײר ּוצ (: תיליל

 עמש , קּוסּפ םָעד סיֹוא (+ ןהָעג םיֹוא ַאד עַיד ,תֹומש יד טִימ
 ,?לארשי

 ,לאפר ,לאיִרּוא ,לאכימ - םיכאלמ רהְעַיֿפ יד ןהַא ךִיא ףּור

 ,לאירבנ

 טימ רָעטטּומ עַיד ןָעטַיה ּוצ ןָעממָאק ןָעללָאז עיז ססטר

 דנִיק םֶעְר

 ףליה רֶעד טָימ ,ןָעטַײז רהָעַיֿפ עללַא ןָאֿפ
 רהָעִיֿפ ענַײז טימ שרוקה תמֹוח עיד ףיֹוא עיר ,הניכש יד

 ,םיכאלמ
 ןָעזֶעּב םָעללַא רָאֿפ דניק סַאד דנּוא ןרֶעטטָעּבדניק יד ןָעללָאז

 ,ןֶערהַאווָעּב דנּוא ןֶעטִיהֶעַּב
 לעַיֿפ (= ןֶערהַאװ עַיר ,םיּרְצַּמ ןיא תֹובָא רֶעזנּוא עִיװ םלַא

 (י ןָערַאש
 !ןֹוצר יהי ןכו ןמָא

 , דנַאלשטַײד-םֹורד

 ; ןַעננּורֲעלקרָעד
 .טַײד יָד ַאְּב -- ,גנּורָעװשַאּב ןַימ ַאוַא -- .("ןָעססַארגֶעּב; ...) ,,1ץ (א

 :ךיֹוא ןָעמ טגָאז ןֶעדִוי ָעשוש
 ,ןָעוַארקֶעּב ךיד לַיװ ךִיא,
 .װ .ו ןוא .,."ןָעוַאװ ם'ללָאז טטָאנ

 טדּוׁש - "וו ו ןּוא .,,םִיהָעֹּב טטָאג ןָעד ,וַײוק ןענַײא ךַאמ ךִיא, ;רֶעדֶא

 - ןתַעג םיֹוא (3 -- .דנּוא (6 -- .ןעגנּורֲעלקרֶעד יד רֶעטַײװ יז (1

 ---יןָעוָעװַעג ןֶענֶעו ָעלָעװ (= --- .ַעֹכלָעװ (+ --- ,ןעמַאטש ,םיֹורַא-ןֶעמּוק
 --- ,(טנשטַײד) תֹונחמ (6
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 טגנֲערּב (1714 ,ג!צּפַײל ןּוא ,ט 'ַא טרּנֿפקנַארֿפ ,"ןָעטַײקגַידרַיװוקרַעמ ָעׁשִידִיפ)
 - ף,װ .ז ןּוא ,,,ססַײװ להָאװ טָאג ןָעד ,וַײרק ןָענַײא ַץֿכַאמ ךִיא, ; חסּונ ַאזַא
 :נַײה !ד טָאטשנָא ,סנָעטַײצרַאֿפ --- .ןַײרק ַא טִימ ןָעמַענמּורַא - ןֶע ססַארגָע ּב
 .ט'תֹועטירֲעֿפ רָעדֶא גָיטלָיג טשִינ וִיא טרָאװ ַא ןַא ,ןָעזַײװ ּוצ ףֵא ןרָעמַאלק ַעקַיּט
 .שטַײד-םורד ןִיא --- .("וַירק, ַא) ָעלֶעדֶערַא ןָעּבַײרש ןַיא ןֶעּכיֹורּבעג ןֶעמ טגעלֿפ
 ײןַײרג, רַעזנּוא טמַאטש ןּנֿפרָעד --- ,'"יַײרג, :שדָערָעגסיֹורַא "זַײרק, טרֶעוו דנַאל
 .(תֹועטַא ,רֶעלֲעֿפ ַא)

 (ךזז "טימ,) דלַאוונּורג ,מ ר"ד --- ,("שלש םש חּכ) ,,1/ ( 3
 רֶעדַײנשנַײטש ,ם ,טָעטִינַירט עֿכ!לטסירק יד ןָעמ טנַײמ סָאד ןַא ,טנָעֿכַעו
 טֿפױשֿפיוא יד תֹועימק ַעשירַיי ףַא ןהָעוֲעג טָאה (121 ,1803 .לּבִיּב .רֹּבֲעה}
 ןיא ; רֹווחמ רָעגרוּבמַאה ַא טציזַעּב !וו ַע ל ,ּב .ה ר"ד --- ,"אדדנּפ ןּב עשֹוהי,
 ,ןָעמָענ ַעשִילּבק ַעוָעדנַא ןֵעּבֲעל ,ךילטַײד טרָאד טייטש "רפֹוש תעיקּת רדסת
 ןָעהָעוָעג טָאה ("תֹועימק עשיסנה-םורד,) גרָע ְּבנָע ם טוו ר"ד .. "ע ױש י, ךיֹוא
 מימ --- עֿכילטסירק ,טרַעקרַעֿפ ,ןּוא ,תֹוּלּכּת עֿבילטסַירק טימ תועימק ַעשִידִיי

 קָידנֲעגרָאז ! םינינע ַעשִיוֲעיִגְיְלַער ןיא טַײקשַיטקַארּפ ןימ רַעדנװַאּב ַא .ַעשירדִיי
 ןיא רשפא, --- ,ןִיהַא יא ,רָעהַא יא על'הפינח ַא ןֶעמ טיג ,אּבה-םלֹוע ןֶעגַעוו
 טגָאוָעג לָאמַא טָאה "! ןָעסַיװ ןעֹמ ןַעק ןַענַאװ ןנֿפ ? טרָעוו סֶעֹּפָע ְךיֹוא סָאד

 רֶעְנילָאװ ַא טליָיצרָעד יֹוזַא) רֶעטסיֹולק ַא רַאֿפ ךִיז קָידנֲע'מלצ ,ָענִידְיי ץמּורֿפ ַא

 ,טדַעשֲעגפ :טרַאסנַערָער ַא (דנַאלשטַײד) טדַאטשםמוַאד ןַיא .(טָאדקֲענַא
 ךַיז םַײה רַעז "םידֹומ, ַאּב לָאמַא טָאה ָעטְצעל יד "ןיצ'יּבר רעֿכַאּבסלַא יד יוז
 טימ טלַאה ךַיא, --- ,ןָעלַאֿפַעגסיֹוװַא םִיַּוּב ןנֿפ ריא םלצ ַא ןַיא ,ןּוטַעגקּוּב ַא
 עקִיּבלַעוַיד .יֹורֿפ ָעטְקִישֲעג יד טרָעלקרֶעד ןָעֿפָא טָאה --- "|שטָאג ָעדֲעּב
 נָא ַײװצ --- םִיא ףַא רֶעֹּבֶא ,שיֹוק ַא ןָעגָאוטעג תּבש םּוא לָאמַא טָאּה ןיצ' יּבר
 ,טביל ָענָעדנּוצֶעג

 ,"ןץתולעמה-ריש, יד ףַא ךיֹוא טרָירּוגוֿפ ןָעמָאנ רָעֹד - תֵילְול (ג
 -- ,(:טגול ןורָאטַעּפמוק ַא ּואוו ,רָעמִיצ ןִיא ןָעננַאהָעגסיֹוא ןֶערָעוו סָאװ
 ףולגנמנס ,ינסנס ,ינס ,םיכאלמ ַײרד ןָעטיה ,ןָעּבױלגסקלָאֿפ ןָעשִידִיי ן'טיֹול
 .ֹוּבֲעגַײנ סָאד ,(ףולגמס ןּוא יניס : יווצ רָאנ ןָעויטש ן'תולעמה-ריש יד ףַא)
 ןַארַאֿפ דנַאלסּור-םֹורד ןִיא ןּוא ןָעליֹופ ןַוא --- .(3 ן'תיליל ןוֿפ דנַיק ַענֶער
 עכַאװש יד ןֶעקִיטשרֲעד טמּוה ַא בש.תּכלמ יד ןַא ,ןֶעּביֹולגרַעּבַא'נַא
 , (3 ךֶעלֶעפֹוע

 -.(256 ,ןַז "דנַײרֿפויוה,) "םינמיס עשִידִיַי ,רָע דנַיּב3ּוּב .י .א (

 - .(60 , יטַימ,) "ַעֿכיקנַעסקַעה דנּוא ָעקֶעטָאּפַאויֹוה םיֹואא 1

 .("םינּב יד טַימ יטַאט רעד גרָעֹּבנָעסַײוו.מ א 7464



 , יק צּולַירּפ חנ 68
 זיי העי שטעטעלע עליטע שש יש שעשה שהש השדה טעיפ
 שש שש שש שי 6 טאש יט רשי

 א 47.

 .( רוהניגפ רעד

 ;דלֲעה רעקרַאטש ,ךַיד ןֶעּכיֹול ןּוא ןַעקנַאד רימ
 ,ררֶע רֶעד רֶעטנּוא לֵימרֶעוו ןַײק טשִינ טזָאלרָעֿפ ּוד
 - ,טלָעװ עצנַאג יד טסרֶענרֶע ּוד

 !טרֶעשֶעּב רִיד ןּוֿפ זיא סַעלַא
 ,ןערַײל ןֶעמֶעוו ןּוא ןֶעדַײרֿפ ןֶעמֶעוו
 ,רנּווֲעג םּוצ הסנרּפ ןֶעטֶעוו
 ,קַילנמּוא ןָעמָעוװו ןּוא קִילג ןָעמָעוו
 ,דנַילּב טסֿכַאמ ּוד ןֶעמֶעו ןּוא
 ,ןֶעריֹולרָעֿפ ןֶעמֶעוו ןּוא ןֶערָאי ןַעמֶעוו

 ,םטֿכָעלש ןָעמָעוװ ןּוא סטּוג ןֶעמֶעוו
 ,ןֶעּברַאטש ןֶעמָעוו ןּוא ןָעּברַאד ןֶעמֶעוו
 ,טֿכָעל םָאד טסלָעטשרָעֿפ ּוד ןַעמָעוװ ןּוא
 ,הסנרּפ ןֶעמֶעוו ןּוא הסנכה ןֶעמֶעוו
 ... ןַײּפ ,ךֵעּבֲענ ,ןֶעמֶעוו ןּוא
 ,תּונרשי טַימ תונמהר סטָאה
 !ןַאמ ןָעדנִילּבַא הבדנ ַא םטקנַעש

 (- .לָענַעז .ז ,ּב , ןָעיצולַאג

 גמ 48.

 :טֿפַאלש טָאנ זַא ,טשִינ טנַײמ

 ,טֿפַארטשֶעג דרֶעװ רֶעטֿכֶעלש רֶעֹד
 - ,טניֹולַאּב דרָעוװ רֶעטּוג רֶעֹד

 !טניֹושרָעֿפ טשִינ ררֶעוװ רֶענַײק
 == == == = = - רש-= = -

 ,לָענָעז ,ז ,ּב .ןֶעיצַילַאג

 . ןָעגנּולַײטּפָא עקידרעטַײװ ןַיא ךיֹוא ןַעמּוק ןָעלֶעװ ָעדנִילּב ןּופ רֶערַיל (
 , גנּומיטש רֶעשַיוֶעיִגְילֶער רֶעקרַאטש רֶעד ּבֵילּוצ ןַײרַא ךיא לָעטש סָאד

 רָעשִיליֹוּפ ןִיא טקּורדֶעגּפָא רַיל ַעְקיּבלַעוסָאד טָאה רֶעּבַערשרַעֿפ רָעד (

 -חרומ !ד ןּנֿפ ַעיֿפַארגָאנשַע ּוצ ןָעלַאורעטַאמ, : לָעֿכיב ןַײז ןוא) גנּוצֶעזרֶעּבִוא
 .(1893 ,יקארק --- ,"ןֶעדִוי ָעשֶוצְולַאג



 א צ

 6 . רָעדַילסקלָאֿפ ָעשִורַיי
 שער רשע ראש רשע .איערטע ר ראי ריר רע יא עיר ריר רשע ראשי ראעראירעירשירשייירשירשיר ריר ריר ריר ר-ר-יירשירשיפ

 א 49

1 

 ,טָאג ַאז ןַײק ָאטשִינ זִיא סָע
 :טָאג רֶעזנַיא יו

 !ּוניהלאַּכ ןיא
 ,ךלמ ַאז ןַײק ָאטשִינ ןִיא םָע
 :ךלמ רֶעזניא יו

 !ּונינֹודאַּכ ןיא
 ,רָעשרָעה ַאז ןַײק ָאטשַינ זיא סֶע
 ; רֶעשרֶעה רֶעזנַוא יו

 !ּונּכלמּכ ןיא
 ,רָעֿפלָעה ַאז ןַײק ָאטשינ זַיא סֶע
 :רָעֿפלָעה רֶעזנִיא יו

 ןּונעישֹומּכ ןיא

11 
 ,טָאנ ַאזַא ךָאנ זַיא רֶעוו

 ? טָאג רָעזנַיא יו

 ?וניהלאכ ימ

 ,ךלמ ַאזַא ךָאנ זַיא רָעוו

 ,װַעשטַאֿבָאס

 1 ךלמ רָעזנִיא ָיוװ

 זונינֹודאּכ ימ

 ,רֶעשרֶעה ַאזַא ךָאנ זַיא רֶעוו

 { רֶעשרָעה רֶעזנַיא יו

 ?גנּכלמּכ ימ

 ,רָעֿפלֶעה ַאזַא ךָאנ זָיא רֶעֹוו

 ?רַעֿפלָעה רֶעזניא ַױװ

 ?ונעישֹומּכ ימ

111, 

 -- טָאג רֶעזנִיא ןּביֹול ןלָעוו רַימ
 !וניהלאל הדֹונ

 -- ךלמ רֶעזנִיא ןּביֹול ןלָעוו רַימ

 !ּונינֹודאל הרֹונ

 --רֶעשרָעה רֶעזניאןּביֹול ןלָעוװ רימ

 !ונּכלמַל הרֹונ

 --רָעֿפלֶעה רֶעזניא ןּביֹול ןלָעוו רימ
 (1?ונעישֹומל הרדֹונ

 , דרַאּבוַארג ,ּפ

6 50. 

 ,רַיֿפ ,ַײרד ,ַײװצ ,סנַײא -- ?יטסֿפָאלש סָאװ ,ּוינֲעדָי 1
 ,רִיֿפ ,ַײרד ,ַײװצ ,םנַײא - ! ןגָאז הדֹומ םַײצ ןיֹוש זיא םָע
 ,רִיֿפ ,ַײרד ,ַײװצ ,םנַײא -- ! ןגָאז ּובֹוט:המ טַײצ ןיוש זַיא סֶע

 !ןֿפָאלשָעג רָאנ ,ּובֹוט:המ ןַײק טִינ ,הרֹומ ןַײק טַינ
 ?טלָעװ יד ףַא יטסּבַעל סָאװ טיט
 ?טלָעוו ָענֶעי ףַא ןֶעמִיק יטסָעװ סָאװ טַימ ןַיא

 ,*לארׁשָי תלֹמּת,) "גניהלאּכ ןיא, הלפּת רֶעד ןּוֿפ גנּוטַעּברַאַעּב ַעשִיטַעֶאּפ (ו

 .(992 'ז --- . 1804 ,אשרַאװ -- ,ץַישֿפיל .ג ןנֿפ גנִּנצָעורֶעּביא ,םּנו טָימ רגדיפ
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 ,רַיֿפ ,ַײרד ,ַײװצ ,סנַײא -- {יטסֿפָאלש סָאװ ,ּוינָעדִיי
 ,רַיֿפ ,ַײרד ,ַײװצ ,םנַײא -- ! ןֶענוַאד ּודֹוה טַײצ ןיֹוש זַיא םָע
 ,ריֿפ ,ַײרד ,ַײװצ ,םנַײא -- ! ןָענוװוַאד תירחש טַײצ ןיֹוׁש זִיא םָע

 ןַײק טִינ ,ּודֹוה ןַײק טַינ ,ּוּבֹוט?המ ןַײק טִינ ,הרֹומ ןַײק טינ

 !ןֿפָאלשָעג רָאנ ,תירחש
 1ּטלָעוװ יד ףַא יטסּכָעל סָאװ טַימ

 ּטלֶעװ ָענָעֹי ףַא ןָעמיק יטסָעוװ סָאװ טימ ןַיא

 ,רָיֿפ ,ַײרד ,ַײװצ ,סנַײא - 4 וטסֿפָאלש סָאװ ,ּוינָערָיי
 ,ריֿפ ,ַײרד ,ַײװצ ,סנַײא -- !ןָענוַאד ףסומ טַײצ ןיֹוש זיא סֶע
 ,רַיֿפ ,ַײרד ,ַײװצ ,סנַײא - !ןָענװַאר החנמ טַײצ ןיֹוש זַיא סֶע

 ןַײק טַינ , ּורֹוה ןַײק טַינ ,ּובֹוט?המ ןַײק טִינ ,הרדֹומ ןַײק טִינ
 ! ןֿפָאלשָעג רָאנ ,החנמ ןַײק טִינ ,ףסּומ ןַײק טִינ ,תירחש

 ָזטלָעװ יד ףַא יטסּבֲעל סָאװ טַימ
 (:1טלַעװ ָענָעי ףַא ןָעמיִק יטסָעוװ סָאװ טימ ןַיא

 . םּוַאּב .ד ,ל (.בּוג .שרַאװ ,טַאיװָאּפ רֶעניֹולּב) ,ָאנשָעל

 אי 51.

 ,קֶעװַא ןיֹוש טַײנ תּבש רֶעקִילַײה רֶעֹד
 ,גָעט ץקירֿכָאװ יד ןָא ןיֹוש טמַיק סֶע
 ,ףּונ רֶעזנַיא טשינ טסָאלרַאֿפ הריתי המשנ יד
 ,ףִירַא לֵימַוה ןיא טמִיק יז טנַאוזִיּב

 ,ָץסיֹורג ַא הוצמ ןַײא זיא ְךֶעלֶעדַירּב ,ָעשִז םִירד

 ,הסֹוּכ ָעֹנַײש ןַײא ןיא ןעקנירט לָאז רֶערֶעי זַא
 (*!שַארק טַימ ןיֹוש טקנירט ,תּבש םֶָעד (= ץַײלַאּב

 !ַאּברֶעד ךָאװ ץטִיג ַא ָעלַא ךַײא שנַיװ ְךִיא
 !ָעלַא ,רֶעדִירּכ ,טַײרש "!תּבש ,יֹוא !תּבש ,יֹוא,
 ןהלּכ ץטסּבִילג רֶעזנִיא רַאֿפ ,טנִיועג רֶעזנִיא רַאֿפ

 ךמ 27 .ם-.ג ַאּב דיל ְךֵילנָע (1
 ןוֿפ םוָאֿפ ָעשידְיישִיליֹוּפ ָעשִיֿפְוצֲעּפס) יו ןָעטַײלַאנ -- םטַײלַאּב (

 ,שזַארּוק (4 ,(ווושַארָעּפמִיא



 1 רֶעדִילסקלָאֿפ עשַידַיי
 = יע
 ר יאיר יא יי יישי-ישיייש"ישייש

 !טשִינ רֶעמ ןיוש ךיז ןֶעהָעז ךָאװ ָעצנַאנ ַא
 !שַארק ןַײא טימ ןיֹוש טקנִירט ,תּבש םָעד ץַײלַאּב
 !ַאּברָעד ךָאװ ָעטַיגַא ָעלַא ךַײא שטנַיװ ךִיא

 . גרֲעּבמּוה ףסֹוי (יּבּוג ,שרַאװ ,טַאווָאּפ רֶעקסִיודָארג) ,ָעצפיל ףרָאד

 א 52

 ,ןָענַאטשָעג (1 ןָעסָארָעד ןִיּב - למהרבא .למהרבא ,ךיא 1
 .ןָענַאגָע גסָארַא זיא לחר:עמַאמ יד - לֹוק ַא טרֶעהָעג ּבָאה ךִיא

 -- ,ןענַײמ טייט'מ סָאװ ,טסִיווֲעג טשִינ ּבָאה ךיא 11
 ;(+ רֶענַײלק רעד קחצי:םהרבא ,(: ל'קודצ ךִיא

 ןריֹוא ינַאד ןַיא ןַײג ןלָאז דַײר ַענַאמ למהרבא ,למהרבא,- עז

 ; ןַארַא

 =םִיא זיא רֶע }טֿכַארָעגמוא זיא (+ רֶע -- ןנָאז טשינ רָאט'מ

 (="!טֿכַארֶעג

 - ,עמֹוש הֹּתַא יּכ :ןגָאז לָעוװ ךא ּוליֿפא .ןז
 ,ָארוּבה ןטש םָעד רַאֿפ ארֹומ טשינ ּבָאה ךִיא

 רָאי 14 ,ןַאמּוַאּב קָעצַורמ . וװָעשטַאֿבָאפ

 טא 5234

 ,('טַאטסװ ָאנַאר ,(* טַאטסװ ָאנַאר לַאזַאקס חָאֹּב 1
 .טַאװימָאּפ ,(* טַאװָימָאּפ יקור יא

 -ָארּפשָעגסיױא יו גנָאטֿפיד רַעֿכַיװ רֶעד טרָעוו ןָעליֹוֿפ ןִיא -- , ןֶעסיֹורד )

 ,ןֶעקיֹוּפ : טָאטשנַא - סָארַא ,םֶא ,ךָאּב ,ןָעקָאּפ) ָא לַאקָאװ רֶעטרַאה רֶעד יו ןָעֿכ
 --- ,"ןטקה ינַא,---- רֶענַיײלק רָעד ךַיא (+ - .(?ןליקידַצ (2 -- .(םיֹורַא ,טיֹוא , ךיֹוּב
 --- .להר-ַעמַאמ רָעד ןּוֿפ רַעטרֶעוו יד (+ -- .טָאג (4

 ײװ .ךַײװ לֵַארָעּבִיא --- ףֹוס ןיֿפַא 'ט ַא טִימ רָעטרָעווטַײצ ַָעשִיסּור יד (5
 טגָעה יד ןּוא (8 --- . ןַײטשֿפָא ורֿפ ןָעסִייהַעג טָאה טָאו (ז -- ,עמיי עשיסור'ס
 . ןֶעטיִאױה
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 = טַאוװימָאּפ ,טַאוװִימָאּפ יקור ַא
 ,טַאזַאקסַאר ,(: טַאזַאקסַאר ינא:הרֹומ יא

 -- טַאזַאקסַאר ,טַאזַאקסַאר ינא?הדֹומ ַא
 ,טַאדַאלקַאנ ,( טַארַאלקַאנ ןיליֿפּתּו תילט יא

 - טַאדַאלקַאנ ,טַארַאלקַאנ ןיליֿפּת ןַיא תילט ַא

 ,טַאנישטַאנ ,(= םַאנַישטַאנ ּובֹוט-המ יא

 - טַאנַישטַאנ ,טַאנָישטַאנ ּובֹוט:המ ַא
 ,טַאװָאלָעצ ,(+טַאוָאלעצ רמאט ךּורּב יא

 - טַאװָאלַעצ ,טַאװוָאלעצ רמאש ְךּורְּב ַא

 ,טַאלַיחַאנ ,(= טַאליחַאנ ּוכרּב יא

 -- טַאליחַאנ ,טַאלַיחַאנ ּוכרֹּב ַא

 ,טַאשטַירקִיװ 9 טַאשטַירקַיוװ עמש:תאירק יא

 - טַאשטַירקִיוװ ,טַאשטַיײרקִיװ עמש:תאירק ַא

 ,טַאטס ָאמַארּפ ,(/ טָאטס ָאמַארּפ הרשע:הנֹומש יא

 -- טַאטס ָאמַארּפ ,טַאטס ָאמַארּפ הרשע:הנומש ַא

 ,םַאװָאלּפִיװ ,(* טַאוָאלּפִיװ ּוניֵלֲע יא

 - טַאװָאלּפיװ ,טַאװָאלּפָיװ ּוניֵלֲע ַא

 ,טַאּפוטסָאּפ ,(? טַאּפוטסָאּפ יָאמַאד א

 --טַאּפוטסָאּפ ,טַאּפוטסָאּפ יָאמַאד ַא

 ,טַאוָיּפִיװ ,(:* טַאוויּפִיװ ַאקטָאװ ּוקשָאנמִינ יא

 ,טַאוװָיּפִיװ ,טַאוװַיּפַיוװ ָאקטָאװ ּוקשָאנמִינ ַא
 (!!טַאּפס ָאמַארּפ ּוקשּול ַאד יא

 ,ןילָאװ ,ןיווֲעל החמש

 .ּבּגג רֶענַילָאװ ,ץִינָעטָערק , א א

 - . ןָעְקּוּב (= - . ןֶעשּוק (+ - .ןָעּבַײהנָא (ג - .ןָעגַעל (3 - .ןֶעלַעצרָעד (ו
 ןעא (10 - .ןַײגמַייהַא ןּוא (5 -- ,ןָעַײּפטסיוא (8 -- ,ןייטש ךַײלג (ז -- , ןָעַײרשסיױא 4
 - .ןעֿפָאלש ךַײלג ןַײרַא טַעּב ןִיא ןּוא (וו - .ןָעקנִירטסיֹוא ןָעֿפנַארּב לָעסִיּבַא



 רַעדילסקלָאֿפ ַעשִידִיי

 רשי שש רשי ראירשירצר

 ,אנ 4 ּׂ

 ) ,טנאירַאװ

 (?ּויַאװַאטסװ ַאי ָאנַאר תּבש ע

 ,(=ויַאהיּבירּפ שרדמ:תיּבו יַאט

 ,יַאד:יַאד ,יַאד:יַאד ,יַאד:ַאד:ײַאמ

 (*,יַאר:יאד ,יַאד:יַאד ,יַאד:ַאד:יַאט

 , ויַאהיּבִירּפ שררמ.תיּב'וו (?קַאי 1{

 (* ,ויַאווְידַאנ ןילפּת--תילט
 ו 1 ןַיא !װ) ,וו ,ז ןּוא -- יַאד:ַאדיַאמ

 ,יַאווידַאנ ןילפּת:תילט 11

 ( ויַאנישטַאנ ובֹוט-המ יַאט

 ,וװ ,ז ןוא -- ,יַאד:ַאדיַאט

 ,(?ויַאשטנָאק ַאי ובֹוט-:המ קַאי ןש

 ,ויַאנַישטַאנ ּוזַארס ּודֹוה

 וו ,ז ןּוא -- ,יאדּ:ַאדיַאט

 ,ויַאשטנָאק ַאי ּודֹוה קַאי יא ׁש;

 ,ויַאנַישטַאנ רמאש ךורּב

 וו ') ןּוא -- יַאד-ַאד:יַאט

 ,ּויַאשטנָאק ַאי רמאש ךּורּב ש1
 ,ויַאנישטַאנ חּבּתשִי יַאמ

 ,וװ ,ז ןּוא -- ,יַאדַאד:יאט

 ,ויַאשטנָאק ַאי חּכּתשִי קַאי ט1

 ,ויַאנישטַאנ (?זַארַאז עמש:תאירק
 ,וװ ,ז ןּוא - ,יַאד:ַאדיַאט

 צו | ;| ,ויַאשטנָאק ַאי עמש:תאירק (:עקליט טנז+

 0 8000 שש שיש שש טיש שיש

 = .ןַעֿפױל ּוצ םּוק (5 --.ףָא ךיא ַײטש ןרֿפ תּבש (6 -- ,שַיפּורנילק (4
 = ,גָירגֶע (8 -- . ןָאיּבַײה (ז -- .ןָאיּומ (6 - .ָיװ (5 - + ,ָאמ 2 - גנווּוצ םָעֹד (4 :

 = , רָאנ (10 = ,ףניּת (6
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 .ויַאנַישטַאנ הרשֲע?הנֹומש ַאי

 וו ,ז ןּוא -- ,יַאד:ַאדײיַאט

 ,ליַאשטנָאק ַאי הרשֲע:הנֹומש קַאי 120

 ,ויַאנישטַאנ ּונילע קַאט

 ,וװ ,ז ןּוא -- ,יַאדיַאד:יַאט

 ,ּויַאשטנָאק ַאי ונילע קַאי
 ,(ג ויַאווירזַאר ןילפּת-תילט

 ,וװ ,ז ןּוא - ,יַאד-ַאדיַאט

 ,ליַאװַירזַאר ןילפּת-תילט 1
 ,ֹויַאהֵיּבִירּפ הוקמ ָאד יַאט

 וו ו ןּוא - ,יַארַאר:יַאט

 ,ּויַאהְיּבירּפ הוקמ ָאד קַאי 41:
 ,(=ּויַאַּפוק ַאי ָערּבָאד ָעּבֲעס

 ,װ .ז ןּוא -- ,יַאד:ַאדיַאט

 ,ּויַאפּוקָעוו ָץֹּבֲעס ַאי קַאי אזנז-
 ,ּויַאהִיּבִירּפ ּומָאד ָאד ַאי

 ,וװ ,ז ןּוא - ,יַאדַאדיַאט

 ,ֹויַאהְיּבִירּפ ּומָאד ָאד קַאי 81"
 ,(:ּויַאוַיּפעוו עקלַירָאה ַאי

 שש ,ז ןּוא - ,יַאד:ַאד:יַאט

 ,ויַאווָיּפֶעו עקלִירָאה קַאי אש

 ,(!ויַאהַאיל ַאי עטַאּפס זַארַאז

 ,יַאר:יַאד ,יַאדיַאד ,יַאדַאדיַאט

 ,(ייַאדײיַאר ,יַאדיַאד ,יַאדַאד:יַאט

 לָעטַײט ,ר (יּבּוג .ווָעַיק) ,ווָעְקרֶעצְאלֶעיּב

 ךנא קגירט ( - ,ןַײז ּוצ ףרַאד'ס יו םיֹוא ךִימ ךִיא דָאּב (2 - סיֹוא.ּוט (1

 -- ,םִיֹּב (+ - ,ןָעֿפָאלש ךימ ךַיא גַעל הּכיּת (+ - .ןָעֿפנַארּב םיֹוא



 5( רָעדַילסקלָאֿפ ָעשֶודִיי
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1 

 (= ,ןַארַא דלַאװ ןַיא רָאָאַּפ ַא רַאה רֶעֹד טקִיש

 - ,ןַארַא דלַאװ ןיא רָאָאּפ ַא
 ,ןסַאר ּוּפָע יד לָאז רֶע ,( ןסַאר ּוּפָע יד לָאז רֶע

 . ןסַאר ּוּפֶע טשינ לַיװ (+ ָאָאּפ

 ,ןלַאֿפ שִינ לַיװ ּוּפָע ןיא ,(+ ןלַאֿפ שינ לֵיוװ ּוּפֶע

11 

 ,ןַארַא דלַאװ ןַיא ָעיצֶעק ַא רַאה רֶעד טקִיש
 - ,ןַארַא דלַאװ ןַיא ָעיצֲעק ַא

 ,ןָעפַארד ָאָאּפ םָעֹד לָאז'ס ,ןָעֿפַארד ָאָאֹּפ םָעד לָאז'ס
 ,ןָעּפַארד ָאָאּפ שִינ לֵיֹו ָעיִצֲעק

 , ןסַאר ּוּפָע טשִינ לַיוװ ָאָאפ

 ,ןלַאֿפ שִינ לֵיוװ ּוּפָע ןיא ,ןלַאֿפ שִינ לֵיװ ּוּפֶע

114 

 ,ןַארַא דלַאװ ןַיא (*ָעיטנִי 'נַא רַאה רֶעד טקַיש

 - ,ןַארַא דלַאװ ןַיא ָעיִטְנִי 'נַא
 ,ןסַאּב ָעיצֲעַק סָאד לָאז'ס ,ןסַאּב ָעיצֲעַק סָאד לָאז'ס

 ,ןסַאּב ָעיִצֲעַק שינ לַיװ ָעיִטנִי 5
 (זד ןיא יו) ,וװ ,ז ןּוא -- ,ןָעּפַארד ָאָאֹּפ שִינ לַיוװ ָעיצֲעק 0

 ךַײר ָאָאֹּפ ַא'ר ַאה רָעד טקיש; :יֹזַא הרוש יד שגנַילק ןָעדַעו ןִיא (1
 ןֶעקִירָעורֿפ ןוֿפ ּפֶא ר--םגלש יד ךַיז טסַײר לַאקָאװ ַא רַאֿפ --- .*ןַארַא דלַאװ
 , ןָעקִידֲעגלָאֿפ ן'טימ ףיֹונָעצ ךִיו טסִיג ןּנא רָאוו

 .(4 ,111) ןעמַײּב - ןסַאּב --- , ןָעסַײר לָעַּפָע (3
 ,םיֹורַא ירמגל ר -- םולש יד טלַאֿפ טנַאנָאסנָאק ַא רַאֿפ 0 :
 .ַא רַאֿפ {ןָעגנּולשרַעֿפ ט-םּולש יד טרָעװ טנַאנָאסנָאקַא רַאֿפ (5 ו

 .({ ,ןיוּפַע טשִינ,) יז טּבַײלב לַאקָשנּפ
 רַאֿפּר;ר .ןָעֿבָארשַעגסיֹוא טִינ אשרַאװ ןַיא טרָעװ ה יד .-- "ַעיטנִיה, (5

 א ןוא .(גַא) ;ָץקִיטוַא ןַיא 2 - גנַאלקליֹואו ַא ; טרָאװ םָעד רַאֿפ טמּוק קאט
 , "טשינ, ןא ט- םּולש
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1: 

 ,ןַארַא דלַאװ ןִיא ָעיֵקֲעטש ַא רַאה רֶעד טקִיש
 -- ,ןַארַא דלַאװ ןַיא ָעיֵקֲעטש ַא

 ,ןגָאלש ָץיִטנִי סָאד לָאז'ס ,ןגָאלש ָעיִטנִי םָאד לָאז'ס
 ,ןנָאלש ָץיִטנִי טשִינ לָיװ ָעיֵקָעְטש

 (ז11 ן;א ייו) ,װ ,ז ןּוא - ,ןסַאּב ָעיצֲעק שִינ לַיװ ָעיִטנְי

12 

 ןַארַא דלַאװ ( ןִיא רָאַײֿפ ַא רַאה רֶעֹד טקיש
 - ,ןַארַא דלַאװ ןַיא רַאַײֿפ ַא

 .ןָענֶערּב ָעיִקֲעְטש סָאד לָאז'ס ,ןָענָערּב ָעיֵקֲעטְש סָאר לָאז'ס
 ,ןֶענֶערּב ָץיִקָעטש שִינ לֵיו ( ָאַײֿפ

 (1ט גיא :װ) ,וו ,ז ןּוא-- ,ןֶע גָאלש עיטנִי טשינ לַיװ ָעיֵקָעְטש

0 

 ,ןַארַא דלַאװ ןַיא (+ רָאסַאװ ַא רַאה רֶעד טקַיש
 - ,ןַארַא דלַאװ ןַיא רָאסַאװ ַא

 ,ןׂשֶעל ָאַײֿפ סָאד לָאז'ס ,ןשֶעל ָאַײֿפ סָאר לָאז'ם
 ,ןשֶעל ָאַײֿפ שֵינ ליוװ ָאסַאװ

 שש ןַיא יוו) ,וו ,ז ןּוא ,- ןֶענֶערּב ָעיִקֲעטְש שִינ לֵיװ ָאץאַײֿפ

 לז

 ,ןַארַא דלַאװ ןַיא סקָא'נַא רַאה רֶעֹד טקִיש
 -- ,ןַארַא דלַאװ ןַיא סקָא'נַא

 ,ןָעקנַירט ָאסַאװ סָאד לָאז רֶע ,ןָעקנַירט ָאסַאװ סָאד לָאז רֶע
 ,ןָעקנִירט ָאסַאװ שִינ לֵיוו סקָא

 (עז ןַיא יװ) ,וװ ,ז ןּוא - ,ןשֶעל ָאַײֿפ שינ לָיװ ָאסַאװ

 ט111.

 ,ןַארַא דלַאװ ןַיא טחֹוש ַא רַאה רֶעֹד טקיש

 שנַאנָאסנָאק א רַאֿפ (6 - ,"ןיר ָאַײֿפ/ :ךַאוּפשסױא רֶעד ןִיא (}
 ."ןירָאסַאװ, 8 --- .ןָעריֹולרֶעֿפ ר יד



 77 . רָעדַילסקלָאֿפ ָעׁשַידַיי

 || שש יש יש שיש יש ששי יש יש יש יש יש רשי יש שיש יש שיש ישי יש יש שרי שש יש יש שש שי

 - ,ןַארַא דלַאװ ןַיא טחֹוש ַא
 ,ןטֿפָעש סקָא םָעֹד לָאז רֶע ,ןטֿפעש סקָא םָעֹד לָאז רֶע

 ,ןטֿכָעש סקָא טשַינ לֵיוװ טחֹוש

 +(1/1ז ןַיא ייו) ,וװ ,ז ןּוא -- ,ןָעקנַירט ָאסַאװ שינ לַיװ סקָא

 זא

 ,ןַארַא רלַאװ ןיא תומה:ךאלמ םָעד דַאה רעד טקיש
 - ,ןַארַא דלַאװ ןַיא תומה:ךאלמ םָעד

 ,ןטֿכֶעש טהֹוש םָעד לָאז רֶע ,ןטֿכָעש טחֹוש םָעד לָאז רֶע
 ,ןטֿכָעש טחֹוש שַינ ליוו תומה:ךאלמ

 :(111ז ןַיא יװ) ,וו ,ז ןּוא - ,ןטֿכָעש םֶקֶא טשינ לֵיװ טחֹוש

6 

 ,ןַארַא דלַאװ ןַיא ןַײלַא רַאה רעד טַײג
 - ,ןַארַא רלַאװ ןיא ןַײלַא

 .תומה:ךאלמ םָעד לָאז רֶע ,ןטֿכָעש תומה?ךאלמ םָעד לָאז רֶע
 . ןטֿפָעש

 ,ןטֿפעש טחֹוש ןיֹוש לֵיוו תומה-ךאלמ

 ,ןטֿכעש סקָא ןיֹוש לֵיוװ טהֹוש

 ,ןָעקנירט ָאסַאװ ןיֹוש לֵיװ סקָא
 ,ןשָעל ָאַײֿפ ןיֹוש לֵיוװ ָאסַאװ

 ,ןֶענֶערּב ָעיִקָעטש ןיֹוש לֵיוװ ָאץַײֿפ

 ,ןגָאלש ָץיִטנַי ןיֹוש לַיװ ָץיִקָעטש
 ,ןסַאּב ָעיצֲעק ןיֹוש לֵיװ ָעיִטְנִי
 ,ןָעּפַארד ָאָאַּפ ןיֹוש לַיװ ָעיצֶעק

 ,ןסַאר ּוּפָע ןיֹוש ליוװ ָאָאּפ

 ,ןלַאֿפ ןיֹוש לַיװ ּוּפֶע ןיא ,ןלַאֿפ ןיֹוש ליװ ּוּפִע

 -9ררווש ,ס ,אשרַאװ
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 ג טגַאירַאװ

1 

 = ,ןַארַא רלַאװ ןַיא ( ָץָאּפ ןַײא טקִישֲעגנַארַא טָא טָאנ
 ,ןסַאר לֹּפָע יר לָאז ,ןסַאר לֹּפָע יד לָאז

 , ןסַאר לֹּפָע יד שִינ לֵיװ ָעֶאּפ רֶעֹד
 ,ןלַאֿפ שִינ לָיװ לֹּפָע ,ןלַאֿפ שִינ לֵיוװ לֹּפָע

11 

 - ,ןַארַא דלַאװ ןִיא טנוה ןַײא טקִישָעגנַארַא טָא טָאנ

 ,ןסַאּב ָעָאפ םָעד לָאז ,ןסַאּב ָץאֹפ םָעד לָאז
 ןסַאּב ָעֶאֹּפ םָעֹד שִינ לָיװ טנִיה רֶעֹד

 ןּפַאר לֹפָע יד שַינ לֵיוו ָעְאַּפ רֶעד

 ,ןלַאֿפ שִינ ןלִיװ לֹּפָע יר ,ןלַאֿפ שַינ ןלִיו לֹּפָע יד

 וו

 -- ,ןַארַא דלַאװ ןַיא ןקָעטש ןַײא טְקִישֶעג טָא טָאג
 ,ןגָאלש לטנַיה סָאד לָאז ,ןנָאלש לטנִיה סָאד לָאז

 ,ןגָאלש לטנַיה םָאד שַינ לִיװו ןקעטש רעד
 ד צד + יש

 וו ,ז ןּוא -- ,ןסַאּב ָץֶאֹּפ םָעֹד שִינ לֵיװ לטנִיה סָאד

1 

 - ,ןַארַא דלַאװ ןַיא רֶעַיֿפ ןַײא טְקִישֶענ טָא טָאג
 ,ןֶענֶערּברָעֿפ ןקָעטש םָעֹד לָאז ,ןָענֶערּברֶעֿפ ןקָעטש םֶעד לָאז

 ,ןֶענָערּברַעֿפ ןקָעטש םֶעד שִינ לֵיוװ רֶעַײֿפ סָאד
 ,וװ .ז ןּוא - ,ןגָאלש לטניה סָאד שִינ לָיוװ ןקָעּטש רֶעד

 עו:

 - ,ןַארַא דלַאװ ןַיא רֶעסַאװ ןַײא טְקִישֶעג טָא טָאג
 ,ןשֶעל רָעַײֿפ סָאר לָאז ,ןשֶעל רֶעַײֿפ סָאר לָאז

 , רֶעיֹוּפ (1
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 ,ןשֶעל רֶעַײֿפ םָאד שינ לַיװ רֶעסַאװ סָאד

 ,וװ ,ז ןּוא -- ,ןֶענֶערּברָעֿפ ןקָעטש םָעְר שַינ לַיוו רעַײֿפ סָאד

 ש1

 - ,ןַארַא רלַאװ ןַיא סקָא ןַײא טְקִוׁשעג טָא טָאג
 .ןעקנַירטסָא רַעסַאװ סָאד לָאז ,ןָעקנַירטּסָא רֶעסַאװ סָאד לָאז

 ,ןֶעקנַירטסָא רֶעסַאו סָאד שִינ לָיװו סקָא רֶעֹד
 .וװ ,ז ןּוא - ,ןשָעל רֶעַײֿפ סָאד שִינ לַיװ רֶעסַאװ סָאד

11 

 - ,ןַארַא דלַאװ ןיא טחֹוש ןַײא טְקִישֶעגנ טֶא טָאג
 ,ןטֿכַאש םקֶא םָעד לָאז ,ןטֿכַאש סקָא םָעֹד לָאז

 ,ןטֿפַאש סּקֶא םָעד שִינ לֵיװ טחֹוש רעד

 וו ,ז ןּוא -- ,ןָעקנַירט רָעסַאװ סָאד שִינ לֵיװו סקָא רֶעְד

 ץדזַז

 -- ,ןַארַא דלַאװ ןיא (: תומה:ךָאלמ םֶעְד טְקִישֶעג טָא טָאג
 ,ןטֿפַאש טחֹוש םָעד לָאז ,ןטֿכַאש טחֹוש םִָעַּד לָאז

 ,ןטֿפַאש טחֹוש םעד ׁשַינ לָיו תומה?ךאלמ רֶעד

 וו ,ו ןּוא - ,ןטֿכַאש םקֶא םֶעד שַינ לֵיװ טחֹוש רֶעד

14 

 -- ,ןַארַא דלַאוו ןִיִא ןַארַא ןַײלַא וִיִא טָאנ
 ,ןטֿפַאש טחֹוש םָעד ןיֹוש לֵיו תומה:ךאלמ הֶעֹּד
 ,ןטֿכַאש סקָא םָעד ןיֹוש לָיװ טחֹוש רֶעּד
 ,ןָעקנַירט רֶעסַאװ סָאד ןיֹוש לֵיוו סקָא רֶעד
 ,ןשֶעל רֶעַײֿפ סָאר ןיוש לֵיוװ רֶעסַאװ סָאד
 .ןֶענֶערּברֶעֿפ ןקֶעטש םָעד ןיֹוש לֵיװ רֶעַײֿפ סָאד
 ,ןגָאלש לטניה סָאד ןיֹוש ליוװ ןקָעטש רֶעֹד
 ,ןסַאּב ָץֶאֹּפ םָעֹד ןיֹוש ליוו לטניה סָאד
 ,ןסַאר לַּפָע יד ןיֹוש לֵיוװ ַעְאַּפ רֶעד

 ,ןלַאֿפ ןיֹוש ןליװ לֵּפָע יד ,ןלַאֿפ ןיֹוש ןליוו לֹּפֶע יד
 ,רלָעֿפנָעזָאר ףסֹוי ,םָאדַאּר

2 = 

 --- ."ְָמַהךָאְלַמ , : ךַארּפטסיוא ןוא (ג
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 רשי שש בשר שיש שש שש יש שש שש ריש שש שר שש שש שיש יש שיש שש שש שש

 ,"אידג-דח, סקלָאֿפ -- ןאט .אְק 6

 ,על'השעמ ןֶעוויאַאנ-שַידנִיק ןּוֿפ ןֶעמּונָעג ַײּבֶעג עשירַארָעטַיל'ס רָאנ רֶעֹּבֶא
 .ָעקַירנָטטשטסּבלֶעזַא - ָעַע דַיא יד .ךַיו טסילש הדנה יד ןֶעֿכלַעװ טִיּמ

 מרַיֿפָעגֿפרּנדַא םרָאֿפ רָעׁשִיטֲעֶאּפ ןוא -- "אידג-דח, רֶעקַידהסּפ רָעד ןַיא
 .ָעֹר ןָעטּוקֲעג וִיא - ,ַעֹלֲעגְיצ'ס ןֶעסֶעגעגֿפָא ָעלֶעצֲעקיִס :שבֹוע ןוֿפ ָעַערְיא וד
 םרָאֿפ רַעסָאװ ןִיא ,טֿפָארטשַעּכנּוא טשִינ טּבַײלּב ץֿכעלש ןַײק ,ַעלָעטגַיה ַא ףָאר
 .ּוקָעג ָעלֲעטנַיה ץ'ֿפַא - ,ןָערֶעװ ןּוטָעג טינ לֶאו סֶע תֹוּבס ַערֲעסָאװ ּבִילּוצ ןּוא
 .ַאװ ַא - לרֲעַײֿפ ןיֿפַא ,לרָעַײֿפ א - ָעלֲעקַעטש ןיֿפַא ,ךָאנרָעד ;ָעלֶעקֲעטש ַא ןָעמ
 אּוה-ְךּורּב-שֹודקה רֶעד ןֶעוו ,ףֹופ ןַעשַיטסַאטגַאֿפ ן'וִיּב , רֶעטַײװ יֹוזַא ןּוא ,לֹרֲעס
 ...!וַײּב םָערל: טִימ קָע'נַא -- !טיֹוט סיֹוא -- ,ןיַיײלא תומה-ךאלמ םָעד בֿכַעש

 ; רֶעדַיל ַײװצ ַעטֿכַאוּבַעגנֶעּביֹוא !ד ןּוֿפ ַעֵעדִיא יד
 -בָעֹט רֶעד ,המשנ ןַײז - ארֹוּב רֶעד ןּוא ,סָעצנַאנ ןַײא -- טלָעװולַא יד .

 ןנּכ ךַאורּוא עקיצַײאנואנַיא ןּוא ַענימֶעגלַא יד -- רָעֹפֲעשַאּב ןוֿפ ןֶע ,יװ רֶעגִיט
 ינַא רָאנ ויא ,ןַײז טִינ לָאז יז ענּבָארד יװ ,גנּונַײשרָע ָעכִילטִיא ,טַאט ןֶעדָעי
 ,שי ןִיא ץלַא ךרוד-טגנ!רד סָאװ ,ןֹוצר ןֲעקְיּבלֶעומֶעדנּואמַענײא ןּוֿפ גנולגיּפשּפָא
 ,טרָיטמִיּוקָע סָאװ ,םָעלַא ןוֿפ ףֹוס רֶעד ןּוא ּבָעהנֶא רֶעֹד ,ךֹוּת רעד קִידנֶעַײז

 --"ןַײוַא דלַאװ ןַיא טקִישָעגנַײרַא, -- ,ןַעֿפַאשַאּב טָאה רָעטשרֶעּבִיַיא רֶעד
 ,װ .ז ןּוא רעסַאװ ַא ,רֶעַײֿפַא ,ןָעקֲעטש ַא ,לָעטנַיה ַא ,רֶעיֹוּפ ַא ,םיֹוּבלֲעֹּפָע 8
 ָערֶעי ןּוא ,ןָעפָאטש ָעטיֹוט ןּוא ןָעֿבַאו ָעְקִירֶעּבֶעל ינימ לֹּכ .ה ,ד ,.װ ,ז ןוא
 רֶעֹּבֶא ןוא'ס ,ןָעמּוקֲעּב ּבָאגֿפָא רֶעדנּוזַאּבַא ,לַיצ רֶעדנּווַאּב ַא טָאה גנּונַײשרֶע
 .נָעֿכיַיצֶעגֿפָא רֶעד ,טרָאװ קִידרֶָענּוד ס'טלֹיע-לש..ינֹוּבר םָעד ןֶעווֲענ קִיטֶענ ךָאנ
 .ַאהֲעמ רֶעד ןֶערָינָאיצקננֿפ ןֶעּבַײהנָא לָאז םִע ,ןָעֿכילקרִיװרָעֿפ ךִיז לָאז רדס רֶעט
 -רֶעֿפ םנייא ; ךָעלֶעדֶער ָעגְינָאצ לָאצ ךִילדנָענּוא'נַא ןּוֿפ טַײטשַאּב סָאװ , םוִינ
 . גנּוגֶעווֶעּב ןיא םָע טגנַערּב ןּוא עטייװצ'ס טָעּפָעשט

 .רָעהנַילַא ,ָעֿכילםִילשסיֹוא יד --- ןָעלַיװ םילֹוכיּבּכ םָעֹד ,רֶעדִיװ ,ןָיא
 ןז רֶעד רָעשנּוא ץלַא ןיֹוש טָאה -- ,טי ןֶעצנַאג ןוֿפ ָענישונַירּפפ ָעקִידנֶעׁש
 ךסַא םּנרַא טהָעו גיֹוא שִוׁשנֲעמ רֶעֹונּוא .וומ ַא יא ץלַא ,גנּוגיטֿפָערֶעּב ןַײז
 .לָוװ טָינ רֶעּבָא ויא ךַאז ןַײק --- ,גנוטבִינרעֿפ ,טַאטדלַאװג ,טֿבֶערמּוא ,ץבָעלש
 רָעונּוא םִימ ,רָימ שִינ ןּוא ,ךרּבתי-םשה ןּוֿפ גנַאלרַעֿפ רָעד זִוא יֹוזַא ; ךילריק
 ,הנוּכ ןַײז ןַײז גישט ןָענָאק ,היאר רָעצרּוק

 (רָעמּונ-חסּפ ,1010 ,"ןֶעּבַעל רֶעונּוא, ,,טרַא ןַײמ הָעֹו)
 .רָעֿפ עמַאס ןּוא ָעּטצ ,ָע-ָעמַאס יד ּוצ טרֶעהָעג "אידג:רח,-סקלָאֿפ וֹד

 יד טלָאז רָיא גאװ ,לָעטֶעטש ׁשֵידִיי ןַײק ָאשִינ ,רָעדִיל ָעשִידִיי ָעטצִײרּפש
 .ןֶענַעגֶעגֶעּב טִינ ָעמָעְאִּפ ָעשִיוָעיצַארג

 ןַײק שִינ םלַײטנָעטסרָעמ ןַיא ןָעטנַאירַאװ יד ןָעשִיװצ דִוׁשרֶעטנּוא רֶעד
 .גַא'נַא ,קָיידסיֹוא רֶעדנַא'נַא } רֶעגינַעו עֿפָארטס ַא ,רָעמ עֿפָארטס ַא : רֶעסיֹורג
 .טרָאװ רָעֹּד

 .(גאמ 125) .ם-.ג ַאּב -- טנַאירַאװ ןַיײא

 וָצַנהעגנוא ןַענֲעו ויטָאמ ןָעקיּבלֶעומֲעד ףַא רֶעדִיל :טנַאסֶערָעטנִיא
 .רָעקלָעֿפ ָעׁשֵיש טי ד יד ןָעשֵיווצ ךיֹוא טַיײרּפשרַעֿפ
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 טסָאּפ ןַאמרָעה טְרָעּבלַא ר"ד טגנַעוּב ,108 ,ד/ ,"לַעווקרוא, ןִיא

 םֿבילטִיא ןָעטָערּב ןיא ךיֹואפ ,רָעטרַעװ ַענַײװ טיֹול ,ןָעֿבלַעװ ,טנַאירַאװ ַא

 ,"גינַעוונעסיֹוא ףַא ןֶעק דנִיק

 דיל ןָעשַישטַײד םָעד ןגֿפ ּבעהנָא רָעד

 רעֿפַאה ןֶעד לָאז רֶע !ןוה ןָעּכָאי ןֶעד ררָעה רֶעד טקש ַאד
 . ןָעדַײנש

 רֶעדעֶיװו טֿבִינ טממָאק דנּו טֿכַינ רָעֿפַאה ןָעד טדַײנש ןָעֿכָאי רֶעד
 ,ויֹוה ךַאנ

 ןַעֿכָאי ןָעד ללָאו רֶע ?ןַיה לָעדּוּפ ןֶעד ורָעה רָעֹד טקִיש ַאד
 , ןָעססַײּב

 ןָעד טדַײנש ןָעֿכָאי רַעד ,טֿכנ ןָעֿכָאי ןָעד טסַײּב לָעדּוּפ רעד
 ,ויֹוּה ךַאנ רֶעדעַיוװ שֿכינ ןַעממָאק עַיז דנּנ טֿפינ רַעֿפַאה

 ,רָעססַאװ סַאד ,רֶעיֹוּפ סַאד ,לַעגַירּפ רָעֹד :טְקִישֲעג ןֶערָעװ ךָאנרָעד
 ; טצָעל ּוצ - ,לָעֿפיֹוט רֶעד ןּוא רֶעקנֲעה רָעד ,רַעטֿכַאלש רֶעד ,ָעסקָא רָעד

 .ןַעלָאה ןַעֿכָאי ןָעד ליװ דנו ןַיה רַעּבלַעו ןָעד ורֲעה רָעֹד טהַענ ַאד;
 ןֶעד טקנֲעה רֶעקנֶעה רעד ,רֶעקנַעה ןֵעֹד טלָאה לָעֿפיֹוט רֶעד
 עסקֶא רֶעד ,ןַעסקָא ןָעד טָעטֿכַאלש רַעטֿבַאלש רֶעד ,רַעטֿבַאלש
 סַאד ,רָעיֹוֿפ סַאד טשֶעל רָעססַאװ סַאד ,רַעססַאװ סַאד טֿפיֹוז
 רעד ,לַערּוּפ טלַעגַירּפ לָעגִירּפ רֶעֹד ,לַעגַירּפ ןֶעד טננֶערּב רֶעיוֿפ
 .רַעֿפַאה ןָעד טדַײנש ןָעֿכָאי רעד ,ןָעֿכָאי ןָעד טססַײּב לָעדוּפ

 ,"ױיֹוה ךַאנ רָעדעַיװ עללַא ןָעממָאק ַאד
 -רָעדנִיק ַא יו רֶעמ טינ יקַאט סַע ןַיא ,רַימ ןַעהָעז , ןֶעשטַײד יד ַאּב רָאנ

 דנע ,"ויֹוה ךַאנ רֶעדעַיװ טֿכינ טממָאק דנו, ,ןַיו ןַערָעֿפיט ַא ןהֶא ,על'השעמ
 - ,"ויֹוה ךַאנ רֶעדעַיװ עללַא ןַעממָאק ַאד, ,"זיֹוה ךַאנ רֶעדעַיוװ טֿבִינ ןָעממָאק עַיז
 עצנַאג'ס ןָעֿכַאט ,ט ָא ג טָאטשנָא (תיּבה-לעּב) "ררֲעה רַעד ךיֹוא יו , ןָעוַארֿפ יד
 .סקַעלֿפַער ןַעטִיוֲעיגְילַער קנּנֿפ ַא ןהֶא ,ׁשִידרָע ירמגל דִיַל

 :ַאּב ךיז ןֶענַיֿפָעג ןַעשנַאירַאװ עשַישטַײד ךָאנ
 אַ 1745 ,"טרָאהרָעדעַיל רֶעשטיֹוד סקרֶע; (1
 נפ 1260 ט ,"לעַיּפשרַעדנַיק דנּוא דעַילרעדנִיק םָעשטיֹוד, ,ַע מ היי ב (2
 גאט 275 ,"לעַיּפשרַעדגַיק דגּוא דעַילרַעדנַיק .ננַאמָעלַא, ,ץלָאה ֿכָאר (9
 .אצ 109 ,"ןַײלֿכיּבסקלָאֿפ ,ססֶעולֲעג ,רָעּביײטש (4

 .אַפ 940 ,'ךּוּברֶעדניק ָעְׁשטיֹוד סַאדפ ,קָא רמִיו (5

 ואמ 39 ,"עמַײרסקלָאֿפ דנוא רֶעדנַיק ַעשַירעלזַאּב, (6
 ף ,1800 ,"עקלָאֿפרַענױגַיצ ָעדנרָעדנַאװ םָאֿפ/ ,יקצ ָאלסַיוו (7

1+-120, 

 או 1045 ךוז ,"רָעדעִיל עֿכולמיטסקלָאֿפ ,רֵעֹנָע גֶעוו(8
 .470 'ז ,"רעדעִיל דנוא ןָעּכרֲעמ ,ןָעגַא ,ףָאהנַעללִימ
 .99 ,ןִזַז ,"ןַעממִיטשרַעקלָעֿפ םנֲעַינַאמרַעג, ,ךָי נֵעטרַי 0
 ,107-110 'ז ."לעַיּפשסקלַאֿפ דנּוא עמַײרסקלָאֿפ, ,רֵעַיֹּבשִירֿפ (1
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 .ַאטש רָעְדָיְל ַעשִידַיי יד זַא ,טקנעד (א1 ,",טמ,) יֹודנַאל .ַא ר"ד
 רַעשַישטַײד רעד .תֹואהסּונ עשישטַײד יד ןּוֿפ רָאנ ,"אידג-דח, רֶעד ןוֿפ טינ ןָעּט
 יד ,טּהעקרָעֿפ ,ןַא ,טמִימשֲעּב ט'הנעט ,רָעֹּבָא ,ץלָאה ֿכֶא ר טס!רָאלקלָאֿפ

 ,"אידג-רח, רָעונּוא ןוֿפ ןַעסקַאוו ָאֿפּוג רָעדַיֹל עשַישטַײד

 .וװָאּפישּפ , ןַײא ,רֶעדְיַל ַעֿבִילנֶע טגָאמרַעֿפ עסַאמ ַעשֵיליֹוּפ יר ךיֹוא
 .םָעֹל ןַיא גרָע בנַירג ָץיֿפָאְז 'ֿפ טֿבילטנַעֿפָערַעֿפ טָאה "וקנַארַאּב ָא ַאקטסַאי

 ,רָעדַײל ,רָאנ ,(50-99 ,ןַז) "דּוילמ םֿפיושטַײצ רַעשַיטסִירָאלקלָאֿפ רֶעגרָעּב

 --- .ןַעֿבװּפָא טנָאקֲעג טשִינ דָארג טֿפָעה עקיוָארסָאד אשרַאװ ןִיא ךַיא ּבָאה
 רָעטנַיה ַאילָעיודּוא ןִירָעווַעס 'ה ןָעּביושרָעֿפ טָאה טנַאירַאװ רֶעדנַא'נַא

 .(201 ,14/) ןַאגרָא ןֶעקִיּבלֶעומֶעד ןִיא טקִירדַעגּפָא-(ןֶעיצַילַאג) ַע ק ש טי לָעוו

 ;ּבָעהנֶא רָעד

 פטשסע23/ תגמ 364 1:0260
 26טצ+ םעט581 120512-

 11028 תוס 406 2עט56/ 1122546
 (גז'ט9פ10 תוס 1:624 160166-

 גיצ .ןָעלסַײרט ןֶערַאּב לָאז יז ,גַיצ ַא טָאגרַאה רֶעד טָאה ןָעֿפַאשַאּבּ)
 .("ןעלַאֿפ טינ ןָעלַיװ ןֶערַאּב ,ןָעלסַיײרט ןָערַאְּב טִינ לו

 יד ןָיא םרָאֿפ יד ּוליֿפַא ,חסּונ ןֶעטנַאקָעּב ן'טיול ץלַא טַײג .ְךָאנְרֲעד
 ,טנּוה ַא ןָעֿפַאשַאּב טָאגרַאה רעד טָאה גָיצ רֶעד ךָאנ - ,ָעטלֶעטיקַעג א .,ַענֶעגְווא
 ָעשַיליֹוּפ סָאד רַעֹּבא ךַיז טגָידנֶע סקָא ן'טימ .סקָא'נַא ,.רֶעַײֿפ א- ,.ןעקֶעטש א
 . ןַעֿפװּוצּסיֹוא ןָעטָארָעג טשינ רָעּבַײרשרָעֿפ םָעד ווא ..ףֹומ .םָעֹד . על'השעמ

 רֶעשִיליֹוּפ רַעדנַאיבַא -- ,טָא גרַאה רָעד ךָאנ טרַירּוגַיֿפ דַיל םָעד ןַיא
 ןַעשַיֿפרָאד ַא ַאּב ַא גווּוילֲעמּור ַאדדנַאסקֶעלַא 'ֿפ ןוֿפ ןֶעּבירשרֶעֿפ) טנַאירַאוז

 ןוא ַעיֿפַארגָאָעג רַאֿפ טֿפירשסטַאנָאמ רֶעװַעשרַאוװ ןַיא טקּורדַעג ןּוא/ ךַאטסַאּפ
 -- ,טנֶעמֶעלֶע םָעד ןּוֿפ ןַיײר ןיֹוש זיא (1904,:888 ,"ִַא לםןוו, עיֿפַארגָאנטַע
 ,על'השעט:טִיְֶעהנִיק .קיֿפַאֿפגוװאזנַא: האפ: טלַעטש

 4209664 יט18 םג {צא| 2028 24 0266 4229/560 רט18 2
 1ץעגנתו -- 4027 תֹותמַג 6226618ג- -= ?2006242) {ץצ, לט
 520506 ט2 006 10621!* -- 12:00216 תוס 0808 3042 222126) טט18

 ת1606066 1:027 5026, תוסזג 1027 2 0260ןג4מגע-.-
 ןֶעמּוקָעג ,םִונ ךָאנ - גיצ ,םִיֹוּב ןוֿפ ערָאק ןעסַײר םלָאװ וַיא ןַעגנַאגעג)

 לָעוו'ֿפ ,ףלָאװ ּוד ,טרַאװ, -- !םִינ יד טימ גיצ .ָאטִיִנ .-- ערָאק רֶעד טַימ ףלָאװו א:

 לֵנװ ףלָאװ ,ןָעגָאי ףלָאװ טשִיג ןַעלַיװ ןַעשנַעט יו ןעשנעמ ןעוָאלנָא רַיד ףַא
 (ייו םִינ יד טִיַמ גיצ ָאטשִינ ,ןָעֿכּו גיצ טשִינ

 ,ק ַא ה ;ןעֿבַערּב ןַעשנֲעמ לֶאְו ,ּב םָא ר טצַירעְגַנָא טרָעוװ ךָאנרֶעְד

 ָא ,רעס ַאוו ןןָענַערּב קַאה לָאז ,רָעַײֿפ ;ןַערַײנש ּבמָאד'לָאז
 --- .ןָעטֿכָעש סקָא לָא ,רַעלַײק { ןֶעקנִירְט .רֶעסַאוו לֶאְז ,םקָא } ןַעשֶעל
 טהֹוש ;ןעטכַעש טחוש טַײג טיט , ,: טשִינ טגלָאֿפ ,טיֹוִט .ן'רֲעסיֹוא ,רֶענִייק

 טִימ ָעיִע-ַעּב גַיצ ,ןָעֿכװ גָיצ טַײג ףלָאװ - - .װ .ו ןוא ,ןֶעְֶטכָעש סקָא טַײג

 "! םִיַנ וד

 רֶעַײֿפ לֶא



 85 . רָערַילסקלָאֿפ ָעשִודִיי

 יי 00 0 שיש ששי יש יש ריש 02 טשעט שש ר ריש

 ,"אידג.דח, רָעגיַאוקּוא ינַא ןֶעגנַערּב ָאד ךִיא ןָאק ,ךִילדנֶע

 (: .רֶעדנַיק רַאֿפ על'השעמ טּוׁשּפ ַא ןּוֿפ רֶעטקַארַאח םָעד ךיֹוא טגָארט עֿכלַעוװ

 בתסצומ ע000606מ 82 סעעו 18 11 42246: ,,םעתעמ+ס, ת0-
 אםסהענמחו 1תסקס6ת8ג/ ת06מ020 עסעסהוא!' ןעתזממג 82246: ,6
 צסיצצ !'-- 44 ?000668 242246: ,,11ותו0 חס א03צ : 6441 34
 עתס סעזזוזנזע זקווֿבעע) 60 6:נתזז8 116 4016 תסאסהעצגדי זסקססנע;
 תססקסעס תעסגסתזזא". 8046(1 8 4032: ,,116 צסינצ!* -- ,,{גונפ תסי

= -- *'! 8042 
 וּבָא עדיֹוה ,םיֹוּב , : טגָאז ןּוא םיֹוּב ףַא לָעגנָילרֲעּפש ןֶעגיֹולֿפֶעגּפָארַא)

 ---"! טשַינ ךיא ליװ, : טגָאז םיֹוּב --- "ִו גנוי ןָעליֹואוז םָעֵד ,לָעגנִילרַעּפש לָעס
 לַײװ ,ןָעוירג םיֹוּב ןַײג גיצ לָאז ;גַיצ ךָאנ ןַײנ ףרַאד'מ, ; טנָאו לָעגנַילרַעּפש
 ;גָיצ ךיֹוא טגָאז - ,"גנוי ןַעליֹואוו םָעד ,לָעגנִילרַעּפש ןָעריֹוה טשִינ ליוו םיֹוִּ
 .("! ףלָאװ ךָאנ ןַיײג ףרַאד'מ, -- *! טשִינ ךִיא לי,

 .ָאלש ףלָאװ טשַינ ןֶעלַיװ ןֶעשֹנָע מ ;ןַעסַע גיצ טשִינ לַיװ ףלָאוו
 ןרָעטָאט טשִינ ליװ רָע ײ8 }ןַעקַאה ןעשנֲעמ טשִינ ןַעלַיװ ןֹרָע טָאט 1 ןַעג
 1 ןעקנַירט רַעסַאװ טשַינ לַיוו ס ק ָא } ןַעשֶעל רֶעַײֿפ טשִינ לִיװ רָע סַאוו } ןָענערּב
 {ןַעסֶע גנָארד טשִינ ןָעלִיו םָערָעֹוו ;ןָענָאלש סקָא טשִינ ליװ גנָאוד
 טוָאל :טגלָאֿפ קַאילּוש רָעד ויולּב ;ןַעקִיּפ םָערָעװ טשינ ןָעלִיו רַענַיִה
 ,ריו-יו.יו-יֹוה, :םיֹוּב ןֹוַיּב ,,... ץלַא ןיֹוש טגלָאֿפ ןַאד --- , רָענִיה יד ףא ךיז
 -- ... גנוי ןָעליֹואוו םָעד ,לָעגנילרֲעּפש טָעריֹוהֲעגּפָא -- "! ד-יו-יֹו-יֹוה

 .רָע דנַאוו ַענֲעֿפּורָעגיֹוזַא יד ןּוֿפ םניַיא "אידנ-דח, יד זָיא , טנייש'ס וו
 -- ? גנוטַײרּפשרַעֿפ רַיא ןּוֿפ םָעצָארּפ רָעֹד ּוצ-טַײג יֹוזַא יו יי ךָעל'הׂשע

 יייעיוַעָאּפסקלָאֿפ רֶעֹד ןנֿפ תֹודֹופ ָעלַיֿפ יד ןּוֿפ רֶענייא ןיֹוׁש זָיא םָאד

 ;(קמוטלּוּפ , דיסח רָעד) ןָעטנַאָירַאװ .אּצ 56 ּוצ
 : (רֶעטצעל רַעד רֶעסיֹוא) ,עֿפָאוטס רֶעדָעי ןַיא ןָעזרֲעֿפ ַײרד ַעטשרֶע יד

 , ןַארַא דלַאװ ןִיא רֶעיֹוּפ ַא טקִיׁשֲעגּפָארַא טָאה תיּבה-לעּב רַעד
 - ,ןַארַא ּױלַאוו ןַיא רֶעיֹוּפ ַא
 .ןסַאר לֹּפֲע יד לָאז רֶע

 ןָעֿפָארטס ָעלַא ןיא ןָעורֲעֿפ ַעגירּבַיא יד ןוֿפ יֹוּב רֶעד
 ,ןסַאר לֹּפֲע טשינ לַיװ רֶעיֹוּפ
 ,ןלַאֿפ טשִינ לָיוװ לֹּתָע ןּוא
 . ןלַאֿפ טשינ לַיוֹו לֵּפָע

 --} 'לּפִע יד, טָאטשנָא "לּפֲע,) לֶעקִיטרַא ןהָא רֶעטרֶעװטּפיֹוה (א : .ה .ד
 ;(.וװ .ז ןוא "ןסַאּב ץַאק טשינ לַיו טנִיה, }"ןַעּפַארד רֶעיֹוּפ טשיינ לָיוװ ץַאק, ךיֹוא
 -- .("לַאֿפ טשִינ לֵי וו לפָע,) לָאצרַעמ טָאטשנַא לָאצנויא (ב

5+ 

 1) ,שאקגטנסמאנ םגקסהמ) תא23תח) 206מ2מ) ההא תועסע'' --
 שתסמהנאצמגמ ןכ. { ןכ1דצ 6 141: 0, - - 8 1(שמנ/ 1907. --11
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 ַעקִידֶעגלָאֿפ יד טמּוק עֿפָארטס רֶעטייװצ רעד ןּוא רָעטשרֶע רֶעד ןָעׁשִיווצ
 ; (.אצ 85 ךַײלגרָעֿפ)

 זע.

 , ןַארַא דלַאװ ןַיא ץַאק ַא טקִישָעגּפָארַא טָאה תיּבה-לעּב רָעד
 -- ,ןַארַא דלַאװ ןַיא ץַאק ַא
 ,װ .ז ןּוא ... ןַעּפַארד רֶעיֹוּפ םָעד לָאז

 : ץֿפָארטס רָעטצָעל רֶעד ןוֿפ ּבַעהנַצ רָעד
 ,ןַארַא רלַאװ ןִיא ןַײלַא ןֶעמִיקעגּפָארַא זָיא תיּבה-לעּב רעד
 ,ןַארַא דלַאװ ןַיא ןַײלַא
 .ןַעטֿפַאש תומה ךאלמ םָעד

 עאַּפ 57:

 ,ררֶע (' ןיא לֶעמִיה ןֶעֿפַאשַאּב טָא טָאנ

 ,סיֹורַא (= ןֶעירָאק ַא - דרֶע רֶעד ןִיֿפ

 ,ררֶע רַעד ןַֿפ - ןֶעירָאק רעד
 ,ררֶע ןיא לֶעמִיה ןָעֿפַאשַאּב טָא טָאג

 ,םיֹורַא םיֹוּב ַא - ןֶעירָאק םֶעד ןַיֿפ
 ,ןעירַאק ם'עֿפ  םיֹוּב יד
 ,ררֶע רֶעד ןּוֿפ - ןַעירָאק רֶעֹד
 ,ררֶע ןִיא לָעמִיה ןָעֿפַאשַאּב טָא טָאג

 ,סיֹורַא ןֶענַאװצ -- םיֹוּב םָעֹד ןַיֿפ

 ,םיֹוּב רֶעד ןַיֿפ - ןֶעגַאװצ יד

 ,טזז ןַיא !װ) ,וו ,ז ןּוא -- , ,,, ןֶעירָאק ם'ניֿפ - םיֹוּב יד

 ,םיֹורַא ( טסִינ ַא - ןָעגַאװצ יד ןיֿפ
 ,ןָענַאװצ יד ןַיֿפ - טסינ רֶעד
 ,(זש ןִיא יװ) ,וװ ,ז ןּוא -- ,,,,םיֹוּב רֶעד ןַיֿפ - ןֶע גַאװצ יד

 ,סיֹורַא לֶעגיױֿפ ַא - טסינ םֶָעד ןַיֿפ טע

 ,טסִינ םָעד ןַיֿפ - לָענייֿפ רֶעד
 (ע ןיא יװ) ,װ ,ז ןּוא -- , ,,ןֶעגַאװצ יד ןַיֿפ - טסינ רֶעד

 - ,טסָעג (3 -- ,לֶעצרָאװ ;שיסּור (2 - ,ןוא (1
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 שר שש יש שיש

 , םיֹורַא רֶעדָעֿפ ַא - לֶעניוֿפ םָעד ןַיֿפ טנע

 ,לֶעניוֿפ םָעֹד ןַיֿפ - רֶעדַעֿפ רֶעד

 (ש ןיא יװ) וו  ןוא - ..םסינ םעד ןיֿפ לענױּפ רעד

 ,סיֹורַא ןֶעשִיק ַא - רֶעדעֿפ םֶעֹד ןַיֿפ שדז+

 ,רַערַעֿפ םָעד ןיֿפ - ןעשִיֵק רעד
 (צ} ןַיא יוי) ,וװ ,ז ןּוא - .,.לָעגיוֿפ םָעֹד ןיֿפ - רֶעדָעֿפ רֶעד

 ,םיֹורַא ריֹומ ַא - ןֶעשַיֵק ם'נִיֿפ א.
 , ןֶעשִיק םיניפ - דיױמ יד

 (שזז ןיא יװ) - ,וװ ,ז ןּוא ,,,רֶעדֶעֿפ םָעד ןִיֿפ - ןֶעׁשַיק רֶעֹד

 ,סיֹורַא רּוהּכ ַא - ריֹומ רֶעד ןַיֿפ 8.

 ,דיֹומ רֶעד ןִיֿפ - רּוחּב רֶעד

 (18 ןַיא יװ) ,וו א ...ןֶעשִיֵק םָעד ןיֿפ - דיֹומ יד

 ,סױרַא הרֹוּת יד - רּוחּב ם'נִיֿפ אז

 ,רּוחּכ ם'נַיֿפ - הרֹוּת יד
 : ,ריֹומ רעד ןִיֿפ - רּוחֹּב רֶעד

 יא רך ,ןָעשיק ם'נִיֿפ = ריֹומ יד

 0 ,רֶעדֶעֿפ ם'נִיֿפ - ןֶעשִיק רֶעד

 ,לָעגיוֿפ ם'נַיֿפ - רֶערֶעֿפ רֶעד

 ,טסִינ םינַיֿפ - לֶעניוֿפ רֶעֹד

 ,ןָעגַאװצ יד ןַיֿפ - טסינ יד
 ,םיֹוּב רֶעד ןיֿפ - ןָעגַאװצ ייד
 , ןֶעירָאק ם'נַיֿפ - םיֹוּב יד

 ,דרֶע רֶעד ןִיֿפ - ןֶעירָאק רֶעד

 ,ררֶע ןיא למיה ןָעֿפַאשַאּב טָא טָאג
 .וקצָעילַאקס בקעי , עטּואוװַאלפ

 ."דיל.רּוטַאנ, :לַעטיט ַא טִיב ןֶערָאװָעג טְקִישעגנייא רימ זיא דיל סָאד

 -- ,ָעעריא ַעשִיֿפָאזָאליֿפ לַעק בׁש ַא ןהָעונַײא ְךיֹוא םיא ןיא ןָאק ןֶעמ

 .שי ןּוֿפ תודחַא ןַעגָעוװ קנַאדַעג ןַעשִיטסַינָאמ םָעד
 .רָעד זִיא 'ס סָאװ ,ץלַא ןּוא -- ,"ררֶע ןּוא לָעמיה ןָעֿפַאשַאּב טָאה טָאג,

 .טקַא ןֶעטׁשרֶע םָעֹד ןוֿפ אצֹוי.לַעֹוּפ רֶעשיגָאל ַא זיולּב ןיֹוש וַיא ,ןָענַאטשטנָע ךָאנ
 ,םיֹוּב ַא --לָעצרָאװ ןּנֿפ ,טּבַעווֲעגסיֹוא לָע צ -ָאוו ַא ךיז טָאה דרָע רָעד ןּוֿפ
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 םָעד ןַיא ָעלֶעגנַיר עטצַעל סָאד -- ,.װ .ז ןּוא .װ .ז ןּוא ןֶע גײ וו צ -- םיֹוּב ןוֿפ
 ,הרֹוּת י ד וָיא -- ןיורק ןַײז ןּוא םָעצָארּפסגנּולקִיוװטנֶע

 -נּוּבֲעג טסגִינִיא ןִיא ,טרִוטסִיוקָע סָאװ ,ץלַא ; ריֿפסיֹוא רֶעטַיײװצ ַא
 ךָאד ןּוא ,ןַעֿכַאז ָענֶעדִישרֲעֿפ -- ,שנָעט ,לֶע גיֹוֿפ ,םיֹוּב :ךִיו טֿכַאד .ןֶעד
 ןֶענֲעו ַעיצּולָאווַע ןַיײא ןוֿפ טַײק ַא :טֿפַאש'הבֹורק ַץֿפיט ַא ַײז ןָעשיוװצ ןַארַאֿפ ןִיא
 -לָעֹוּפ ןּוא ךַאווּוא םלַא ,ןַעלצרָאװ ַעטסנֲעגרָאּברַעֿפ יד טימ טּפִינקֶעג ,ַײז
 ,אצוי

 אײ 58.?)

 ןֶעגרָאז יצ ןָעמ טָא סָאװ
 ?ןֶע גרָאמ ןַײז טֶעוו סָאװ
 ,ןעטֿפַארט רֶעמָאל שרֶעּבִיל
 ;ןעטֿכַאנ ןֶעווֶעג זיא'ס סָאװ

 ןֶענֶעק ןֶעמ טָעוו רשּפָא
 = .. ןעטֿכַארַאֿפ סֶעֹּפֶע

 ,רלָעֿפנָעזָאר 2 , םָאדַאר

 אט 594

 ?ןֶעמִיִק טָע חישמ ןַא ,ןַאז טָע סָאװ ,ּוינֵיּר ,יֹוא - 1{
 מָע הרּועס ץסיורג ַא ,הרּועס עסיֹורג ַא ,הדועס ָץסיֹורג ַא -

 !ןֿכַאמ ןֶעמ
 !ןֶעמִיק טֶע חישמ ,יֹוא !ןָעמיק טָע חישמ ,יֹוא

 והרּועס רֶעֹד ףֶא ןעקנירט ןָעמ טָע סָאװ ,ּוינְיּבר יֹוא - זז
 ! ןעקנירט ןעמ טֶע ןשוי:ןיי , ןשוי?ןיי ,ןןשוי:ןיי -

 !ןָעֿכַאמ ןעמ טָע הרועס עסיֹורג ַא
 ! ןעמיק טֶע חישמ ,יֹוא !ןֶעמִיק טָע חישמ ,יֹוא

 ?הרּועס רֶעֹד ףָא ןסֶע ןֶעמ טִע סָאװ ,ּוינֵיּבר יֹוא --

 20 .םּונ ,מ.,ג ַאּב טנַאירַאװ (1
 ּוצ ןָעמ טָאה סָאװ, :טרָאװֿכירּפש קיורָעֿפרַיֿפ ַא טמַאטש דיל םָעד ןוֿפ (2

 טָאה'מ סָאװ ,ןָעטֹכערֶעֿפ רָעסֶעּב ןָעמָאל ;ןָעגרָאמ ןַײז טָעוו'ס סָאװ ,ןֶע גרויז
 ."ןָעטֿכֶעג טֿבַאמָעג ָעילַאק
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 טש+ יא האי =

 ןיא רּכה-רֹוש ,ןתיול ןַיא רֹּבד:רֹוש ,ןתיול ןַיא רֹּכהירֹוש --

 !ןסֶע ןָעמ טָע ןתיול

 ,ןעקנירט ןֶעמ טָע ןשוי:ןיי
 !ןֿכַאמ ןֶעמ טִע הדּועס ץסיורג ַא
 !ןָעמִיְק טָע חישמ ,יוא !ןעמִיק טָע חישמ ,יֹוא

 ?הרּועס רֶעד ףָא ןלַײפ ץניא טָע רֶעװ ,ּויניֹּבר יֹוא - 1ש-
 ! ןלַײט ץנִיא טֶע ךלמה=המלש ,ךלמה=המלש ,ךלמה:המלש -
 (חז ןַיא יוז) ,וװ ,ז ןּוא -- ,,,ןסֶע ןָעמ טָע ןתיול ןַיא רּבה:רֹוש

 ?הדועס רֶעד ףָא ןֶענרֶעל ץניא טֶע רֶעו ,ּויניּבר יֹוא - ש:
 ,ןֶענרָעל ץנִיא טימ טֶע ּונּבר-השמ ,ּונּברהשמ ,ּונּברײהשמ -
 (1ע ןַיא יװ) ,װ ,ז ןּוא - ,,,ןלַײט ץנַיא טֶע ךלמה-המלש

 ?הדּועס רֶעֹד ףא ןלִיּפש ץנִיא טָע רֶעװ ,ּויניּבר יא - עז
 !ןלַיּפש ץניא טִע ךלמה-דוד ,ךלמה-דוד ,ךלמה:-דוד -

 (ע ןַיא יװ) ,וו ,ז ןּוא -- .,,ןֶענרֶעל ץניא טימ םֶָע ּונּבר-השמ

 ?הרועס רעד ףָא ןָעצנַאט ץ'ניא םטָע רֶעװ ,ויניּבר ,יֹוא - ענז
 ,ןעצנַאט ץניא טָע ןהּכה?ןרהא ,ןהּכה?ןרהא ,ןהּכה?ןרהא --

 (עדד ןיא יײ) .וװ .ז ןּוא - ,.,ןלַיּפש ץנַיא טָע ךלמה-דוד

 ? הָדּועס רֶעד ףָא ןּבַארש ךַאלטַיװק ץניא טֶע רֶעוװ ,ּויניּבר יֹוא - ץזנ{
 ץניא טָע רפוסה=ארזֶע ,רפֹוסהארזָע יֹוא ,רפוסה*ארזֶע יֹוא --

 ! ןּבַארש ךַאלטַיװק

 (ענז ןַיא יװ) ,וװ .ז ןּוא - ,,,ןֶעצנַאט ץניא טֶע ןהּכה?ןרהא

 ?הרּועס רעד ףֶא ןשטנֶעּב ץניא טֶע רֶעוו ,ּוינֵיּבר יֹוא - 18

 ּגנניבא?םהרבא יֹוא ,וניבא:םהרבא יֹוא ,וניבא?םהרבא יֹוא --

 {ןשטנֶעּב ץנַיא טֶע

 ,ןּבַארש ךַאלטַיװק ץנִיא טֶע רפֹוסה?ארזַע

 ,ןָעצנַאט ץניא טֶע ןהּכה?ןרהא

 ,ןלִיּפש ץנוא טָע ךלמהריד

 ,ןָענרֲעל ץניא טימ טֶע ּונּברףהשמ

 ,ןלַײט ץניא טֶע ךלמה?המלש
 ,ֹוסָע ןָעמ טָע ןתיול ןַיא רֹּבה=רֹוׁש
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 טיש יש

 ,ןעקנירט ןֶעמ טָע ןשוי=ןיי
 .,ןֿכַאמ ןָעמ טָע הרועס ָעסיֹורג ַא

 !ןָעמַיק טָע חישמ ,יֹוא !ןֶעמִיק טֶע חישמ ,יֹוא

 ,טַארלָאװ ,פ ,װָעשמַאֿבָאמ

 א 0

 ,טנַאירַאװ

  ןַעמִיק טָע חישמ זַא ,ןַאז טָע סָאװ ,ּוינַיּבר - 1
 !הרּועס ַא ןַאז טֶע'ס

 ?הרועס יד ףָא ןָעיט ןעמ טָע סָאװ ,ּוינָיֹּבר - 11
 (: ןטכַאש ןָעמ טֶע רֹוּבדרֹוש םָעד --

 (;!טנַאה הרועס יד ףֶא

 { הרועס יר ףָא ןָעַיט ןעמ טֶע סָאװ ,ּוינָיֹּבר ךַא - 11
 ,ןטכַאש ןעמ טִע ןתיול םעהי -

 ןסֶע ןעמ טָע םיגרו רשֹּב
 ,טנַאה הדּועס יד ףֶא

 !טנַאה הדועס יד ףָא ןָעקנירט ןעמ טָע סָאװ ,ּויניּבר ךַא - 1ש.
 ,ןָעקנַירט ןָעמ טֶע רמשןיי --
 ןסֶע ןֶעמ טֶע םיגרו רשֹּב
 ,טנַאה הדּועס יד ףָא

 {טנַאה הרועס יד ףָא ןֶעגניז םָאד טֶע רֶעװ ,ּוינֵיֹּבר ,ךַא -

 !םִייול עקַילַײה יד טִימ ןהּכהןרהא --

 (1ע ןַיא יװ) ,װ } ןּוא ,,,ןָעקנַירט ןעמ טֶע רמש:ןיי
: 

 {טנאה הרועס ר ףָא ןלִיּפש ץניא טָע רֶעוװ ,ּויניּבר - ץ1

 ,ןלִיּפש ץנוא טָע ךלמה:דוד --

 ,ןָעצנַאט ץנִיא טָע ןהּכה;ןרהא
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 שנו{

 ,ןָעגניז ץנִיא ןלָע םִייול יד
 (ע ןיא יװ) ,וװ ,ז ןוא .,.רמשןיי

 ((ד ןַיא יװ) ,וװ ,ז ןּוא ,,,ןלַיּפש ץנוא טָע ךלמה:רוד ,ןֶענרֶעל הרֹוּת ץנִיא טֶע ּונּברשהשמ - {טנַאה הרּועס יד ּףָא ןָענרֶעל הרֹוּת ץניא טֶע רֶעוו ,ּויניּר -

 {טנַאה הדּועּפ יד ףָא ןשנֶעּב טִע רֶעוװ ,ּוינֵיּבר ךַא --
 (: ,ןשנֶעּב ץניא טָע ּוניבא?םהרבא -

 (עזז ןַיא יװ) ,וװ  ןּוא ,,,ּונּברײהשמ

 יד ףֶא (ןּבכַארש ךַאלטַיװק ץניא טָע רֶעװ ,ּוינֵיּבר ךַא -

 ? טנַאה הדועס

 ,ןּבַארש ךַאלטיװק ץנִיא טֶע רּפֹוסה:ארזֶע --

 (טזזז ןַיא יװ) ,װ ,ז ןּוא ,,,וניבא?םהרבא

 הדּועס יד ףָא ןשנֶעּב יצ םֹוּכ םָעֹד ןטלַאה םָע רֶעוװו ,וינֵיּבר -
 ?טנַאה

 ,(םֹוּכ םָעֹד ןטלַאה טָע ּוניבא?קחצי --
 (18 ןַיא יװ) ,װ ,ז ןּוא ,,,רפוסה?ארזֶע

 ןַארַא רנַאל ןיא .גנַאגנארַא רֶעד ןַאז טָע רֶעװ ,ּויניּבר ךַא -

 ? הדועס יד ךָאנ

 (= ,גנַאגנַארַא רֶעֹד ןַאז םָע ּוניבא?בקעי --

 (8 ןַיא יו) ,וװ ,ז ןּוא ,,,וניבאקחצי

 ןיא גנַאגנַארַא רֶעטשרֶע רעד ןַאז טֶע רֶעוו ,ּוינְיּבר ,ךַא -
 שרקמה תיּב

 ,ןַײגנַארַא ןלֶע ץחישמ טִימ רֶעטשרֶעּבַײא רֶעד --
 .ןַארַא שדקמה:תיּב ןִיא ךַאלַאדַיי עלַא טִימ

 ,ןָעגנירּפש טָע'מ ,ןָעצנַאט טָע'מ
 ,ןָעגניז טָעמ ,ןֶעילּוה טָע'מ
 ,תֹונּברק ןַאז בירקמ טע'מ
 ,גַאגנַארַא רֶעד ןַאז טֶע ּוניבא-בקעי

 --- .םִיּב (+ -- .ןַעגַײש (ג --- .םיּב (1
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 -ערשרש רשי ר. רשי רשיראירירשיא רשי טשע-

 ,םוּכ םָעֹד ןטלַאה טֶע ּוניבא?קהצי
 ,ןּבַארש ךַאלטַיװק ץנַיא טֶע רפֹוסה:אדזֶע

 ,ןשנֶעּב ץניא טָע ּוניבא?םהרבא
 ,ןֶענרֲעל הרֹוּת ץניא טֶע ּונּבר:השמ
 , ןעגניז ץניא ןֹלֶע םִייול יד
 ,ןעצנַאט ץניא טָע ןהּכה:ןרהא

 ,ןליּפש ץניא טֶע ךלמה:דוד
 ,ןעקנִירט ןֶעמ טִע רמש:ןיי
 ןסֶע ןֶעמ טֶע םיגרו-רשּב
 ,,,טנַאה הדּועס יד ףֶא

 ,הלָעהטָאג ,ל ,ה , ווָעשטַאֿפָאס

 ןאֵמ 61,

 ,ןָעמִיק טָעװ רֶע זַא ,חישמ רֶעקַילַײה רֶעד

 ;טֿכַאלש רֶעֹד ףֶא ָעטשרֶע יד ןַאז רַימ ןלָעוװ
 - ןָעמֶענ ךיז רַימ ןלֶעוװו ( ןֶעשטַאד יד יצ

 ,טֿכַאנַאּב ןיא גָאמַאּב ןנָאלש ַײז טָעו'מ
 { רֶעוװ רָאנ
 .,לָערנַירג-לָערנַיז ,לַיװנַאז=לִיקֶעי ,ךּורּב ןִיא חרז

 =ליצֲעג ,לִירֶעּב:לירָעמש ,לירעמש:םייח
 ,לרָער עצנַאנ סָאד ןרַיֿפ ןלֶעוו - לאירז

 יע גַײֿפ ,ָאמִילּבײָאמַיס .ָאמִיס=ִענָעי ,ָאלַײּבנָאלַײק
 -- ָעשְאווָעד-ָענחַאי ,ָענַארַאּב?הנח ,ָעטנֶעי
 ,לצנעט:הוצמ םִיצ ןַײג ןלֶעוו

 ;טנַאדנֶעמָאק רֶעד ןַאז רָאנ טָעוו יּבר רֶעד
 ,רָעהַא ןיא ןִיהַא ןרָידנַאמָאק טֶעװ רֶע
 ,טנַאטֶעירַא רֶעד - (?ךיא ןַיא
 ,רָעטילימ סָאר -- םידיסח יד

 -- . ןָעשטַײד )



 יא בר

 1 רֶעדָילסקלָאֿפ ָעשִירְיי
 ישרה ראשירשירשירשירירש ראשי ראשי ר רש שאר ר ראש אר

 , ןסָעּומש ּוצ הרֹוּת ןַיֿפ ןּבַײהנָא ןלֶעוװ ײז

 -- ,תֹויועה ערֶעַײז ןֿכַאמ יצ
 ןסיש ןווָירּפ לֶעוװ ךיא ןיא

 .םָעַײטליה יד ןִיא

 (1 ןיא יו .װ .ז ןוא) - ? רֶעװ רָאנ

 ,ןַײג יצ רֶעלֶעּב ףֶא ןטסַילגרַאֿפ ךַיז ןלָעװ ךֶעלֶעּבַאװ יד
 ,טַאלֶעגנַיי ערמערֿפ טַימ ןעצנַאט ןלוִיו ַײז
 ,ןזאוו ײז לע ,,יּבר רעד - ךיא ןַיא

 ,(:טַאטֶעֹּב לַאּב ַא סָאװ

 (1 ןַיא יװ .װ יו ןּוא) -- ?רֶעו רָאנ

 ,טלֶעװ יר ןרָעטִיצ טָעװ ןתיול םָעד רַאֿפ 1ש?

 ילֵארעּבִיא ןרֶעה םִיא טָעװ'מ - ןֶעמִירּביצ טֶעוװ רֹוּבהרֹוש רֶעד

 ,טלעק טָימ ,ןנָער טִימ ןָעצילּב ןַיא ןרָענַיר טעוו'ס

 ,ןלַאֿפ ןשטַאד יד ףָא טֶָעוו ארֹומ ַא

 ,ןּבָעל ןוָאל ַײז לָאז ךַיא ,ןטֶעּב ךִיז ןלָעוו ַײז
 ,םיתרשמ ן'ַיּבר םַאּכ ןַאז ןלָאז ַײז

 ,ןּבֶעגרֶעּביא ן'יּבר םֶעֹד ךיא לֶעװ סעקשטַאד יד ןִיא

 (? ,םיסרּוקיּפא יד - ןַיצ'יּבר יד יצ ןַיא

 (34 ןַיא יו .װ .ז ןּוא) -- ? רֶעוװ רָאנ

 , םּפָארּפ קוַײא קחצי ,ָאנשָעל

 אז/) 7

 !יאבנ - ץ

 ?יּבר רעד לָיוװ סָאװ -

 ,תֹולח יד ןעגנַאלרער לָאז'מ ,,לַיװ יִּבּה רעד -

 עמַאס וד ןיא לָאמטֿפֶא טֿפָערט'ּס ; שִיטסִירֶעטקַארַאח (3 --- .טַײטֶעּב (1
 -.תֹורּוש ָעֹֿכִילטֶע ָעַײרֿפ ןַײרַא ךַיז ןעטֿכעלֿפ םולש םּוצ ןַא ,רֶעדַיל עשידיסת
 ךיוש ויאט ןָעו ,הרֹוּת.תחמט ןֶעגנִיוֲעג ןֶערָעוו יז סָאװ ,רַאֿפרֲעד רשפא

 ,.. ?קִידניֿפּוליגּב לֶעסִיּבַא
 -.(ָעניווְאקּוּב) ץַיווָאנוַע ש ט ןַיא טרֶעהָעג ךִיא ּבָאה דיל ךילנַע'נַא (3
 ,שמשמ םנַיּבר םָעד ןּוא דיסח ַא ןַעשַיװצ גָאלַאיד (4

| 
. 



 .יקצנלִירּפ חנ 02:
 22 שרי רשע רשישרשירשרשישרשרשירשישרשירשרשרשרשרשירשרשרשרשרשרש רשירשרע שיש ישר רשע רשע רשי רע רע רער

 ? תֹולח יד גיֹוט סָאװ ךָאנ --

 ,תּבש רֹובּכל ס'אָיצֹומ ןדַאנש ּוצ --

 ,ַײּב?םֶעַּבםֶעּבםֶעֹּב ,תּבשל גנֹוע ,ךָא

 (:!ַאדיַאח:ַאה:ַאח ,בֹוט םֹויל גנֹוע ,ךָא

 ןיאב) - וז

 ?'בה ףעד ליװ סאו =
 ,שַיֿפ יר ןֶעגנַאלרעד לָאז'מ ,לָיװ יּבר רֶעד -

 ?שיֿפ יד ;יֹוט םָאװ ךָאנ -

 ,שימ ןַײּב ןצױ סָאװ ,ךעלמידיסח יד ןלַײטמירַא --

 (1 ןַיא :װ) ,וװ ,ז ןוא ,,,תּבשל גנֹוע ,ךָא

 !יאּבנ - ךזז-
 ?יבה רעד ליװ םאװ -
 ?לָעגיִק םָעד ןעננַאלרָעד לָאו'מ ,לָיװ יּבר רֶעד -
 ?לעניק יד גיֹוט סָאװ ךָאנ -
 6 (1 ןַיא :װ) ,וװ ,ז ןּוא ,,,תּבשל גנֹוע ,ךָא ,לּוגיע'נַא !וװ ןצִיז סָאװ ,ךָעלמיריסה יד ןלַײטמִירַא --

 ,ריסח רָעד , קסוטלּנּפ

 אמ 4

 ,טנַאירַאװ

1 00 

 ּזיּבר רעה ל"ה סָאװ ;יאכנ - {יּבר רֶעֹד לַיװ סָאװ ,יאּבג -

 ,ןּבָענ לָאז ןיצ'יּבר יד - ,ןּבעג לָאז ןיצ'יּבר יד -

 { ןּבֶעג יז לָאז סָאװ -- { ןּבֶעג יז לָאז סָאװ --

 !תולח - ((ראו -
 ?תֹולח יד ןֵיּכר םָעד גיֹוט סָאװ -- { ןַאװ ץֵיֹּכר םער ניֹוט סָאװ --

 ,ן'יּבר ןיצ טמיק סָאװ ,דיסח רֶעד -- | ,ךעלמיריסחיר ןלַײטמִירַא לָאז ךּיא--

 ! תולד רעסיֹורנ ַא זיא ((!ןַײנ ןֶענֶעז ַײז סָאװ

 דר יע

 - .ןַײװ (2 - .373 .מּונ .ם.,ג ַאּב דִיל ךִילנָע (=--ּוםִיּב .גניוּוצ רעד (ו

 ,62 .מּונ ןִיא יװ גנִיוּוצ רֶעְקִיּב ,ַעורֲעַד טמּוק עֿפָארטס רֶעֹדַעי ךָאנ (6י



 ,שִיט םַאּב םִירַא רָימ ןצִיז סָאװ -

 שי 1 54 --

 3 רֶעדילסקלָאֿפ ָעשִידַיי
 יהשרשרשרשרשרשישירשישישישישרשישרשירשרשרשישרשרשישרשישרשירשרשירשרשרש ערי רער רעדער רשי

 ,ןּבֶעג לֶאו ןיצ'יּבר יד - | 111.
 {ןּבֶעג יז לָאז םָאװ - | !יּבר רֶעד לַיװ סָאװ ,יאּבנ -

 !שַײלֿפ -- ,ןּבענ לָאו ןַיצייבר יד =
 :?שַײלֿפ ן'יּבר םָעֹד ניֹוט סָאװ -- ?ןּבֶעג יז לָאז סָאװ -

 ,ךָעלמידיסחידןלַײטמַירַא לָאז ךיא-- !שַיַפ -
 .,שארמ אבר רַימ טַימ ןָעננִיז סָאװ | ?שַיֿפ ץִיּבר םָעד גיֹוט סָאװ -

 ,ךעלמיריסחייד ןלַײטמירַא זַימ ךַיא -
: 146 

 גיבר רעד ליװ סאו ,יאבנ =

 ,ןּבענ לָאז ןַיצ'יּבר יד -
 ?ןּבָעג ַיז לָאז סָאװ --

 ! ןשנֶעֹּב םִיִצ רֶעסַאוװ --

 -רֶעסַאװ יּבר םָעד גיֹוט סָאװ ךָאנ --

 {ןשנֶעּב יצ

 ענַאט ןלַײטמַירַא לָאז ךַיא --

.1 

 { יּבר רֶעֹד לָיוו סָאװ ,יאּבנ

 ,ןּכענ לאו ןוצ יבר יד

 {ןּבעג ױ לָאז סָאװ -

 ! ןשקָאל -

 ?ןשקָאלָיר ַיּבר םֶעד גיֹוטסָאװ ךָאנ-
 ,ךעלמידיסחַידןלַײטמַירַא לָאז ךיא-

 , ךֶעלטיריסח . ןסקָא יד יװ ,רַימ םִיֹרַא ןצִיז סָאװ
 יד יװ רימ םִירַא ןצז סָאװ

 .,ןשנָעמ 1
 ׂ +יּבר רעד לָיװ סָאװ ,יאּבנ --

 ,ררַאּבוַארג ,ּפ (יּבּוג רֶעצֶעלדֶעש) ןַישּולַאק

 או 64

 טנַאירַאװ רָעטַיווװצ

 ןיאבנ- ע

 {יּבר ,יטסליװ עשז:סָאװ --

 {ׁשיֿפ ירד ןָעגנַאלרֶעד יז זָאל ,ןַיצ'יּבר רֶעד גָאז --
 ,שיט םִירַא ןיֹוש ןֶעצַיז ךֶעלמידיסח יד

 !תּבש וננֹוע ,,יואיוא:יואיוא:יוא
 !תּבש ננֹוע ,יואיוא-יוא:יוא:יֹוא

 {יֹוא ,יֹוא ,יֹוא ,תּבש גנֹוע

 ןיֹוא ,תּבש גנֹוע
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 יש יש שיש יש יש יע שיש יש יש שיש יש יש יש ישעי עשיר שיש יע יע יע ישי יש רעש

 ,יאבנ - 14

 ? יּבר ,יטסליװ עשזסָאװ

 :ןַעשקָאל יד ןָעגנַאלרָעד יז זָאל ,ןִיצ'יּבר רַעד גָאז --
 ם'ניּבר םָעד יװ יֹוזַא טרָעננִיהֶעגסיײיא ךִיז ןֶעּבָאה ךעלמידיסח יד

 .ןָעסקָא
 (1 ןיא יװ) ,וװ ז ןוא ,, יואיוא-יֹוא

 !יאּבג - 111.
 ? יּבר ,יטסלַיװ עשזסָאװ --

 :לָענַיק םעד ןַעגנַאלרַעד יז זָאל ,ןַיצ'יּבר רֶעד גָאז -
 ס'ניּבר םָעד יװ יֹוזַא טרֶעגנִיהָעגסיֹוא ךיז ןֶעּבָאה ךעלמיריסח יד

 (: ,לָעגַיצ

+ 

 (1 ןַיא יװ) ,וװ ,ז ןּוא ,,,יוא-יוא:-יא

 ויאב) שש

 ?יּבר ,יטסליוו עשז:סָאװ -

 ;שַײלֿפ סָאר ןָעגנַאלרָעד יז זָאל ,ןַיצ יּבר רֶעֹד גָאז -
 ,םַײװש םָעד ןיֹוש ןֶעקַעל ךָעלמַיריסח יד

 (1ןוא !װ) ,וװ ,ז ןּוא ,,,.יוא-יֹוא:יֹוא

 !יאבפ  ש-
 ?יּבר ,יטסלַיװ עשז:סָאװ --
 יד ןוֿפ סָעמַיצ םָעד ןָעגנַאלרָעד יז זָאל ,ןַיצ'יּבר רֶעד גָאז --

 ,(= ןעמָאמ םנָעטָאט יא ןַיא חּור ַא םָעוו טִינ'ַא

 ז ןיא !װ) ,וװ ,} ןּוא ,,,יֹוא:ייאיוא

 ,קישטיַאז ףסֹוי .(ןֶעילָאדָאּפ) ווָאנַאלּוא

 ,2:5:::54:::2:י יי:

 ."גיצק ןנֿפ וויטוגוטעד )1

 טעמּכ ַא טָאטשנַא טרָעװ ,בּוג רֶעלָאדָא פ א רֶעֹווָעַיִק ןיא 3

 -- ,(וו .ז ןּוא ץָאק ,הָלָּכ ,ָעֹלֶא ,!ּבָאּב ,ימָאמ ,!טָאט) ָא טּכיֹורּבֲעג ךַילסִילשסיוא

 ,ווָעשטָידרָעּב ןוֿפ לַײמ 4 טגָיל סָאװ ,רָיטָאטָישז ןא ; שיטסירעטקַארַאה

 יָיּבלָעומֲעד ףא טַײטש סָאװ ,וו ָא  דּוׁש ט ןַיא ןוא ,"ח תפ ן'טִימ} ןָעמ טרער

 ."ץטק ןטַיט, ןיֹוש ןעֿמ טדָער ,ווָעשטִידרֶעּב ןּוֿפ ךלהמ ןֶעק
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 ,ןֶערִיצַאּפש ןַיז ןֶעצ ַערַיא טימ ןַעננַאגָעג זיא הנינּפ ,הנינּפ

 .ןֶערוטַאװק ָץרָיֹא ןיא ןֶעסֶעזֶעג זיא הנח ,הנח
 ,טלעוו ןײד רִיְד גײט סָאװעוצ ,הנה ,הנח -

 (:"?רלֲעֿפ רַאד ןַײא וצ טנֶעֿכַעלנַעג םזִיּב ּוד זַא

 טָאה ןוא ןַײרַא שדקמה תיּב ןַיא ןֶעגנַאג וּנ זיא הנח ,הנה :
 ,ןֶעמּורּב ּוצ ןּוא ןָענַײװ ּוצ ןֶעּביֹוהֶעגנָא

 ,(?ןָעמּוקַעגמַײהַא לּוש רֶעד ןוֿפ זַיא הנקלָא ןַאמ רִיא זִיּב

 ,טלָעוװ ןַײמ רימ גיֹוט סָאװ ּוצ ,הנקלא ,הקלָא -
 7? ךלֶעֿפ רַאד ןַײא ּוצ ךֶעמ טֿכַאלג הנינּפ זַא,
 ,ןַעַײרֿפרֶעד ּוצ דלֶעֿפ םָאד ןלָעוו טֶעוװו טָאנ זַא --
 (*"!ןָעַײז תֹוריִּפ עטונ ףיֹורַאד ,םשה-הצרי-םא ,ןָעט טָעוו,

 טשינ ןַיּב ךִיא, -- (+ "?יֹורֿפ ענָעקנּורטרָעֿפ ַאזַא ָאד טּוט סָאװ, ,.
 ,ןַײװ ןוֿפ ןּוא דָעמ ןּוֿפ ןעקנורטרָעֿפ :

 (= *!ןַײּפ סיֹורנ ןוֿפ ןּוא תֹורצ ןּוֿפ רָאנ

 א

 (**!שדה ןָעטשרֶע ןִיא ןיוש זיא הנח ,הנינּפ ,הנינּפ --

 (' "?!שרח ןָעטירר ןיא טשינ ךָאנ ַןּבַא -
 "!שרח ןעטירד ןַיא ןיֹוש זיא הנח ,הנינּפ ,הנינּפ --
 *!שרח ןַעטֿפניֿפ ןוא טשִינ ְךָאַנ יּבַא -

 *!שרח ןַעטפנַיֿפ ןיא ןיֹוש זיא הנה ,הנ

 "!שדח ןעופביז א טשינ ךָאנ יּבַא --
 : ּד

+' 
 ר

 ישרה ןעטנַײנ יי טשינ ךָאנ ַיַּבַא =

 - ,הנינּפ טגָאז םָאד (1

 ו .רַעֿפ טָאה רַעּבַײרשרַעֿפ רָעד סָאװ ,גנּוצֲעורֶעּבִיא רֶעשִיליֹוּפ רֶעֹד ןִנא =

 ייװצ יד ןַעגנַילק ,לַעֿכיּב = ןיוש לַאמנוָיא ןָעּביֹוא ןַיא טֿבִילטנָעֿפָע

 (סתהמב 22062612 ןק12426 1 322126 99 : שרַעדנַא ןֶעֶעפ
 58סעס 1מ22 1044מ2 2 202חוסצ+ קסוץעס611...

 - .ןעטסַײרט ּוצ ּבַײװ סָאד ,הנקל+ ,םינּפַא ,טגָאז םָאד 6
 ,(ד"י ,יא ,""א לאומש,) יִלֵע טגָערֿפ םָאד (4

 הנה ,(ו"מ ,יּב ,""א לאּומש,) = ז

 --- (הנינּפ טרָעֿפטנָע ( --- :ץ'הנינּפ טיט ךַיז ןָעמ שצַײר סָאד (6
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 = שיש שיש ששי יש יש יש יש יש ישי: יש יש יש יש שיש יש יש יש יש יש יש יש ישי שש ישי ישיר שי סע

 *!שדח ןעטנַײנ ןַיא ןיֹוש יא הנח ,הנינּפ ,הנינפ --

 *! תֹולֹיק ןוֿפ לֹוק ןַײק טשינ ךָאנ רעה ךִיא ַיּבַא --

111 

 - :רָעדנּװזַאּב ןֶעדֶעיַא בֹוט לזמ

 !רַעדנַיק ןָעּבָאה ּוצ ןעּכיֹוהָעננָא טָאה הנח

 -- ,ןָעּבָאה רנִיק ַא ןּוטָענ ןיֹוש טָאה הנח ,הנינּפ ,הנינּפ --

 (:*!ןָעּבָארנַאּב ַײװצ ןּוטֶענ ןיֹוש טסָאה ּוד ןּוא

 -- ,ןָעּבָאה רֶעדנַיק ַײװצ ןּוטַעג ןיֹוש טָאה הנח ,הנינּפ ,הנינּפ --

 "!ןֶעּבָארגַאּב רֶערנַיק רִיֿפ ןּוטָענ ןיֹוש טסָאה ּוד ןּוא

 --,,ןֶעּבָאה רֶערנַיק ַײרד ןּוטָענ ןיֹוש טָאה הנח ,הנינּפ ,הנינפ --

 *! ןָעּבָארנַאּב רֶעדנַיק םקָעז ןּוטָעג ןיֹוש טסָאה ּוד ןּוא

 -- ,ןַעּבָאה רֶעדנַיק רַיֿפ ןּוטָענ ןיֹוש טָאה הנח ,הנינּפ --

 ,..*!ןָעּבָארגַאּב רָעדנַיק טכַא ןּוטָעג ןיֹוש טסָאה ּוד ןּוא

 ..ענַײר ןֶעשִיווצ ןָעסקַאװ רַימ ןיֹוש זָאל ,הנח ,הנח --

 .לָענָעז ,ז .ּב ,ןֶעיצַילַאג-חרזמ

 גנוצֶעורָעּבַיא ָעשִילֹוּפ יד --- .ףֹוס רָעד טלַעֿפ טסקַעט ןַעשִידִיי ןַיא
 ;יֹוַא ךִיז טגידנֶע

 !,(םגמס, (:22ת0, {ץ5 0004 1 5212086104/ ו
 202ט61 {סזמט ן66מסזמט 6801726 31 101642 (טטס}6זג;י*

 ,ו1 סםישמתס, עסמצץמס, רע62זמָפ {טטס}6 4216040 640 5160216;
 1א1668 105016 לט 264עסיט1ט, } {טטס}61 20512016:*

 דנִיק ןיּבַילּברָעֿפ-טצֶעל רַיא ןַעטֶעג לָאז יז ,ן'הנח ַאּב ךִיז טָעֹּב הנינּפ

 עסַאמ רֶעשַירַיי רעד ַאּב; --- ,טרָעלקרָעד לֶָע גָעו 'ה יװ ,לַײװ --- ,ךיז ּוצ
 תרַאד ,ןַעּברַאטש רֶעדנַיִק רֶעֿכלֶעװ ַאּב ,עמַאמ ַא ןא ,ןָעּביֹולג ַא ןַארַאֿפ ןִיא

 ךַיז ןָעטלַאה רֶעדנַיק רָעֹֿכלָעוו ַאּב ,יֹורֿפ ַאוַא ןָעֿפיֹוקרַעֿפ טשרַעמָאלק דנַיק רִיא
 ןנֿפ ןָעטִילָעגנָא ךַיז טָאה יז לַיֿפַיװ ,טשִינ ןיֹוש טְקנֶעדֲעג הנח --- ,'ָאי
 טסֿכָעה לָאמַא רֶעד ןּוֿפ השקּב וד ןֶעגַינגרָעֿפ טימ טלַיֿפרעד ןּוא -- ,ן'הנינפ
 --- .יֹורֿפ רֶעּכִילקִילימּוא רָאג טצָעי ןוא רֶעֿבִילקִילג

 ,ןהנח ןוֿפ טַײקלעדַײא רֶעגיטסַײג רעד גנַאוָענּביֹול ַא ןַיא רַיל סָאד
 ךַיז טּבִייה הנחּת ןַיײא טַינ -- ,רֶעּבַײװ ַעשַידַיי וד ַאּב רֶעלּוּפָאּפ רָעז ןַיא ָעֹכ ,ָעּוו
 רָעונּוא ןּוֿפ תּוכו םָעד ןסַינַינ רַימ ןָאל ,םָאג רֶעּבַילע :רֶעטרֶעװ יד טִימ ןָא

 ,טשינ ,ךֶעּבָעג , ןיֹוש טרָע לטנֶע יז ןּוא -- ,ן'הנינּפ טָימ ְךִיז ןֶעמ טצִייר סָאד (4
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 97 . רָעדַילסקלָאֿפ ָעׁשַירַיי
 טי יש יש יש יש ישי יש יש ישי שיש ישיר יש ריש ריש יש ששה שיש שיש ישי שש יש יש יש הישר שיש שי

 הלּפּת ןַײרַא שדקמה-תיּב ןַיא ןהּכה יִלַע רַאֿפ ןַעגנַאגָיג ןיא יז זַא ,הנח רַעטּומ
 ,"ןָאמ

 ֿףוַאדַאּב ץֿכָעלש רַאֿפ :ָעץשִילַארָאמ-טסֿכָעה ַא ןַיא דַיַל ןנֿפ ַעֵעדַיֹא יד
 ,ןוא האנק סָאװ ,טשִינ ןָעסיײוװ תֹומשִנ ָענַיר } ץטּוג טַימ ןָעלָאצַאּב קָידנָעטצ ןָעט

 א 66.

 !ןררָעה ַעּבַיל ינַאמ ,ןנרָאמ טַיג
 ,ןרָעה לָאמַא ןֶעַיטֲעג טשִינ רָיא טָאה

 ? זעל רֶעֿכיּב ,ןטֿפַירש

 !ןזֶעווָעג רֶענָאזרָאװ רֶעסיֹורג ַא זיא איבנה?הנֹוי

 ,ןעיניקֿפָארַא ףיש יד ףָא ןֶעַיטָעג טָאה איבנה:הנֹוי יו

 ,ןֶעמִינָעגבַירַא טנִיװ רעסיֹורג ַא םִיא טָאה
 ,רָעהַא ןַיא ןַיהַא ןּבִירטֶעג םִיא טָאה טנַיװ רֶעֹד יו

 ,רֶעֲעמ ןֿפיּט םָעֹד יצ ןֵעמִיקֶעג זיא רֶע זַיּב

 (= ,םַאס ָעיִנ (:שָעשוריֹוּפ ַעיִנ
 (+ ,םַאט ַעיִנ ׁשָעשזריוּפ ָעיִנ
 (+ ,יצָעשזד יא םָענָאשז םָעיָאווס
 (= ,יטרעמס ָאד (! ינָאשז ַאז (* לַאמס (:ָעיּבֲעמ

 , דרַאּבוַארנ ,ּפ ,ּבּונ ,שרַאװ ,לָעסַײװ רֶעד ַאּב ,ןַי מָא צ נָע ס ףרָאד

 א 0.

 1. 826601 281208ת') 2 0022169ג
 8006422 0 000576 ש טסצ

 11181 816 ס1וטפצ0 10280160046,

 13ג/8ס9מ יגטקג --- 1029:4161086.*)

 משִינ ,ָאד טשִינ (2 --- ."ןַײג טשִינ טסַעװ, :טִילױּפ ןָעּברָאדרַעֿפ (1
 ---.ךיד (+ --- . רָעדנַיק ןּוא ּבַײװ { ןַײד) ןַײז טימ (4 , ןִיהַא טשִינ (5 ,רֶעהַא
 ,טיֹומ ןַיְּב (6 --- .ּבַײװ ץ'רַאֿפ (7 --- .(ןעצרַאװשרַאֿפ ,ןָענֶערּב) כמ216 ןוֿפ (5

 ,שזַאיצֿפַאּפ ַא ,קָינ'בּוׁשִי ַא ,רַאדנַער ַא ,תיּבה-לעּב-םֿפרָאד ַא - ןַאּבַאלַאּב (5
 ןַיא ריסח ַא םִיא טָאה טנֶעגֶעגָעַּב ,לּוש ןּוֿפ ןַאּבַאלַאּב ַא ןָענגַאגָע גע (10

 .טבעצ -- ןַאּבַאלַאּב רֶעשִורַאנ רָעד ,ןֶעגנִיזֲעצ דיסח רֶעד ךִיז טָאה טלָאועג :סַאג
 ."ךִיו ןרָעז



 ,קצּולִירּפ חנ 08
 יי שיש יש יש ריש ישי יש ריש יש שה שש יש יש ריש יש יש יש יש יש יש רשי השהש רישהיש ישי יש יש ט סש שיד א

 ,דיסח

 11: 116), 021802216! םה 062 זץ 47
 8ת0 ר680)0818, 106 6401824

---,90?1682 80202016 ,81000182 142110116 

 4 8008 ר00216 816 216 20182!
 4416 זמצ סםטצֹזָצ, 18806) 2ץ)סתמד

 1308:8 ס'תרזמ דוד / 681610 86106זמ 81ח?ץדמצ?י)
 ; ןַאּבַאלַאּב

 ןזז . (022סז0 8600 ---ת1ס 81ם)29182, 216
 סח /:8102/016 ד8984811:8 0001: רעצדע682)1,-=

 4 78 10 20ת8 }1 1
 זֶט8)21688 816 0 86016616.)

 ; דיסח

 17. םז2002, ?ךסזמִל 816 1 8096 5!ט?דזמצ;,

 086010ר0 828תט)סזמְצ, ש12עצ 816 טס?ץזמצנ
 4 +ץ -- ם8001614)--- עס1סנמ... ע0281ט)682!---

 8 18 16 י01612482, 10 1016...?) 1684. ')
 ,דיסח רָעד . קסּוטלּוּפ

 - .קצָאק ןוֿפ ,ןַעט טגָאז ,טמַאטש רַילס

 5 רָענוַוא ךַיז טלָעטשרָעֿפ ,הדּועס רַעד ַאּב ,םִירּוּפ

 ָא ןָעמ טלַיּפש טנַאה רֶעֹד ןַיא םֹוּכ ַא טַימ -- , דיסח ַא רַאֿפ -- רֶערָעדנַא

 62 ריי עב

 יק !ד ,ףָא-טסַײטש ורֿפ ?רָאג ּוטסּבֲעל סָאװ ּוצ | ןַאַּאלַאּב , יֵעהָע (1
 רָאג וטסָאה טָאנ רַאֿפ ןּוא ,טסֿבָאק ןָעסַײּבנָא , טסלַײש לָעֿפָאטרַאק ,טסקלָעמ
 ,רַימ ןֶעּביֹול טָאג ;ןַעּבֲעלשרֶעדנַא ,םידיסח ,רַיט רֶָעֹּבֶא | טשִינ ארֹומ ןַייק

 יו רָימ ןָענַיר ןֶעצרַאה ןָעצנַאג ן'שִימ
 םָעֹד קנָעש ןַיא :טסּבֶעל רָאנ ,טסגַיד טִינ - ןֶעצרַאה ןָעצנַאג ן'טִימ; (2

 ךִיז ןרֶעגלַאװ רֶעדגִיִק ןנא ּבַײװ רַאֿפרֶעד ןּוא ,םיוא-טסקנַירט ןַעֿפנַארּב ןֶעצנַאג

 - ,"טלָעװ רֶעֹד ףֵא םּורַא
 ,רָימ ןֶעצָעש םיקידצ ,רֶומ ןָענָיד טָאג ךיֹוא רֶעּבֶא ,ןֶעּבָעל ריב ,תמאפ (3

 ןּוא } ןָעּבָאה הטרח טסֶעװ .. א ק ןֹוא ; רַימ ןֶעגרֶעל ורֹוּת
 ,'ָאמ ,טשִינ טסבַײלג ןַא

 --,טשִינ ךיא !יטשרֶעֿפ טרָאװ עטצֶעל סָאד (4



 0 . ָע :לסקלָאֿפ ָעשֶודִיי

 ,רעֶדיִל בֹוט-םוי
 אט 68.

 ,ןַא ןָאש טמוק לּולֶא שרֹוח:שאר זַא
 -- ,רפֹוש םָעד טָימ ןָאלּכ ַא טּוט ןָעמ
 !ןַאמ רֶעדֶעי ַא ךֶעז טנָאמרָעד ָאד
 : ,רֹפָע ַא רָאנ זיא רֶע סָאד
 ,תובשחמ ָץַּב ָעלַא קָעװַא טנַעל ןַאמ רֶעד
 {ןילָאנירק םָעד סיֹוא טּוט ּבַײװ יד
 ,תֹובָא-רבק ףַא ןָערָאֿפ ָעלַא

 ,ןירה םֹויּב ןַײטשַײּב לָאז תּוכז רֶעֹד

 ?(111 י5:84) ןָאזלָעֿומ .ה , רנַאלרק

 א 69.

 ,הרוּת-תחמש ןווֿפ דיל ןַײא

 םִיטש ( ןֿפיֹוה ַא טִימ ןֶע גניז ּוצ רַימ ןלָעוו (+ ןָעננַאֿפנָא 1

 (י} םּוצֿפרָאֿפ טימ ןרָאװװיג ןּכֶענִיג זיא יז סָאװ ,הרֹוּת רֶעזנּוא רֹובכל

 ,טָאג ןגילַײה רֶעזנּוא ןּביֹול ּוצ
 הרֹוּת יד זנּוא טָאה ןּוא טלַײװרָעד זנּוא טָאה סָאװ ,רָעֹד

 ,טָאּבִינ ןֶעצ ָעריא טימ ןּכֶענִיג

 ,רָאנ ןּוא ץנַאנ ךַאז !ד ךיא לֶָעוװו ןדַושַאּב 2.
 {רָאװ ןֶעגנַאגרָעד הרֹוּת רֶעזנּוא טימ ךַיז טָאה סֶע ַײוו

 {שִירִיי הַא -- .םרָאֿפ עשישטַײד (23 ---} תיּב-ףלַא ץ'ֿכָאנ --- 29-ן ןוֿפ )

 *שֿכרָאֿפ, טרָאװַײּב ןֶעשֵישטַײד ךּנֿפ ןֶעמַאטש סֶע לָאז (3 --- ."םוטש רָעֿכיֹוה ַא טִימ;

 == ימַאַז
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 וי יט שש ט שש שיש שי שיש יש שיש שרשיש יש יש שישישיש שש שיש שיש שי שיש שש שש שיש יש שיא

 ,(:רָאי טנִיזיוט ַײװצ ןָא םלֹוע:תַאְירּב ןוֿפ (1 רַאװ ןֶע גרָאּברַאֿפ יז ןּוא

 ,רָאג ןּוא ץנַאג ןרָאװַיג ןּכֶעגִיג זנּוא יז זַיא ךָאנרֶעד

 {ןנָערֿפ למִיה ןַיא םיֿפאלמ ענַײז רַאװ רֶעגַיטֿכעמלַא רָעד טָאנ 3
 *! ןּבֶעג ,ררֶע רֶעד ףיֹוא סָאװ ,טַײל יד ּוצ הרֹוּת יד ךִיא לָאז -

 :ךַײלנּוצ ָעלַא םיכאלמ יד ןרָעֿפטנֶע רלַאּב ןּוא
 ,*ךַײר-למַיה ןַיא טַײהנַײש ןַײד ןַײז ךָאד זָאל ,טָאנ (:ךיֹוא --

 .ײה יר ,(:ןרָאש-לגנֶע רִיא , :םיכאלמ יד ּוצ טָאג ךָארּפש ָאד 4

 ,ןַײז טַינ ןָאק םָאד ,ןּבֶעג ּוצ ךַײא הרֹוּת ָעגָיל
 ,ןַײז טּביֹולְינ ךיֹוא , דרֶע רֶעד ףיֹוא סָאװ ,יד ןּוֿפ (ילָעוו ךִיא,

 טלָעװ רעד ףיֹוא טָאג ןַײק ןיא רַענַײק זַא ,ןסִיוװ ַײז ןזָאל,

 , ןַײט םִינ

 ,"ןַײלַא ךיא רָאנ

 רָעֹר ןּוֿפ רַאה ּוד, !טָאנ ּוצ ןנָאז ּוצ ןָא םיכאלמ יד ןּבַײה 8;
 ,טלֶעװ רֶעצנַאג

 ןָענַײז סָאװ ,טַײל ּוצ טַײקִילַײה ָעֿכלָעוַא ןּבֶענ ּוטסלָאז יו

 {טלָעטשִיג ררֶע ןוֿפ

 , רָאש-לגנֶע  ,זנּוא ּבֵיגָ;
 ,*רָאג ןּוא ץנַאג רַיא ןַיא ןֶעהימַאּב ךִיז ןלֶעוװו רִימ,

 ,ןרָעה ַײז ןוֿפ םָאד טּוט טָאנ רֶעגיטֿכעמלַא רָעד דלַאּב וו 6

 ! ןרָאש:םיכאלמ יד ּוצ רֶע טרָעֿפטנֶע רלַאּב ֹוזַא
 ;רָאװ ןּוא רָאלק ץנַאג ךַאז יד ךַײא גָאז ךִיא --
 (* רָאװרַאֿפ ,הרֹוּת יד ןּבָאה טִינ טנעק רִיא,

 *,רָאנ ןעוװט םינ רוא םיײז םירצמ ןַיא ליע

 ' ,ןַײטשרַאֿפ לֹואוו סָאד םיכאלמ יד יװ דלַאּב ֹוז ?,
 ,ןַײמ הרֹוּת !ד ןּבָאה טִינ רימ ןָענָאק ּונ, :ַײז ןגָאז
 ,ןנָאז (!םירצממ ךיתאצֹוה:רשא טַימ טּוט טָאּבִיג ןֶעצ יד לַײװ,
 ,ןגָארטיג טינ ןּוא טַײּברַאָיג טינ ןָענִירד ןּבָאה רַימ ןּוא,

 םּוטקָעֿפרֶעּפמַיא ןָעשִישטַײד ןוֿפ םִיווָעג -- "רַאװ ןֶעגרָאּברָעֿפ,(1

 --. 3 .וטס רָעשַײװ ךַײלגרַעֿפ ( .('דרַאװע - "ראו) ָ!ווָיסַאּפ
 - רָאװ-רַאֿכ (* ---.(?)לִיװ (= --- .ןָערָאֿכ (4 ,"יֹוא, ןוֿפ טזַײרגרָעֿפ 1
 --- ,'ּב ,'ּכ ,תֹומש; (6 -- .רַאֿפרָעד
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 - !!םעפש ןוא ירֿפ ןבױל ּוצ ךיד ,םיקו יח;

 ,(: טרָאֿפ ןֶעגנַאגיג ןֶענַײז םיכאלמ יד ןּוא
 ,טרָא גולַײה ןַײז ּוצ השמ (+ּוצ (' ןעֿפּור טוט ןּוא

 (+:טָאּביג ץנילַײה ןַײז טימ השמ ּוצ טגָאז טָאג ןּוא

 ,טֿפענק רֶעַײרטַיג ןַײמ ,ןָעמַאז טינ ּומ -

 טנִיוושֶעג ןּוא ךִינ לארשִי קלָאֿפ ןַײמ .ּוצ ַײנ ןּוא,

 ;טרָאװ םָעד טִימ ַײז גָאז ןּוא,

 ,טָאּבִיג ןֶעצ ַערֶיא טימ הריּת יד ַײז ּבַינ ךיא,

 ןּוא קחצי ,םהרבַא ןוֿפ רֶעדניה יד ,קלָאֿפ ןַײמ לארשי,
 - .טבילמ ריב וצ ןענַא סָאװ .בקעי

 ַײז ןּבָאה ,יזננ תיבּב ןטלַאהַאּב ןֶעוויג זיא סָאװ ,הרֹוּת יד,
 - םטתש

 :ןנערפ ײז ופ ,טכענק רעײרטינ ןַײמ ,קשמ ,םורד
 * ןגָארטרַאֿפ הרֹוּת רֶעד ןּוֿפ ךָאי םֶעד ןלֶעוו ַײז ּביֹוא,

 ,ןַײז רחָא בלּכ ךַײלנ ןלָעװ לארשיײלּכ

 ,(* ןַײמִינ ץנַאנ םּוצ ןֿפול ּוצ השמ טמּוק ;ד

 - ,ןגערֿפ ךאז יד ײז רַאװ ןוא

 !ןגָאז "עמשנו השענ, לארשיפלּכ ןֶעּוט ֹוזַא

 : ,ןַאמ רַעגַיטֿפַאהרָאװ ,השמ רֶעּביל; -
 רָימ ןלָעוװ ,ןלָעֿפַאּב רַיד טָעװ טָאג רֶעגידֶעּבֶעל רעד סָאוװ;

 .ןָאמ ץלַא
 ,שִינָעֿפעשַאּב ץלַא רֶעֹּבַיא טָאג רֶעגיצנַײא ןַײא זיא רֶעט
 ,*שינעקורט רֶעד ןַיא םי םָעד רֶעּכיא טרַיֿפִיג זנּוא טָאה רֶעָ;

 ,טֿכער ןלָעֿפיג ֹוי רֶעֿפטנֶע רֶעֹד רַאװ ּוניּבר השמ

 טִימעג לֹואוו טִימ ןַײנ ּוצ רֶע טמּוק ָאד

 ,טָאנ רֶעגוצנַײא רֶעּבַיל , : ךָארּפש ןּוא

 ,טּוג ןּוא ץנַאנ טֿכֶערַיגסיוא רָיד ךיא ּבָאה תֹוחילש ןַײד,

 -- .לַעֿפַאּב (4 . ןֶעֿפּורּוצ -- ּוצ ןָעֿפּור (3 --- .טָאג 6 -- יקָעװַא (ג

 -- .להק ץנַאנ ּוצ -"ןַײמָעג ץנַאג םּוצ, --- .(טרָאװַײּב ,שישטַײד) ןַימָעג (5
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 טעלער עלטערער ערע ליע רער לערער ערד ערליי רער ר ערעב ערערערשרעב עב עהרע

 לארשי רָאנ (:,ןדנַאהרַאֿפ טִינ קלָאֿפ ןַײק ןַיא ץִיגרָעננ 14

 ,ןַײלַא
 ; ןַײלק וַיּב סיֹורג ןּוֿפ ןֶענַײז גִינָעטרָעטנּוא ֹוזַא סָאװ,

 ,. ןגָאז עמשנו השענ (?ןָאטַינ ַײז ּבָאה ךִיא יו,

 6 ,,,דַײר ענַײמ ףיֹוא ךַיז ַײז ןלָעוװ ןַײז ךמוס; 15.

 !טָאּבִינ טָאנ ,רַיד ףיֹוא דִירֿפ ןּוא ,

 ,טָאג רֶעגַיצנַײא ,ןלַײצרָעד ןָאק רֶעֹוו רַעדנּואוװ ענַײד ,

 *!טָעּפש ןוא ירֿפ טסּוט ּוד סָאװ,

 רַענַילַײה ןַײמ ,רֶעהַא םּוק, :השמ ּוצ טָאנ טרָעֿפטנָע 16.
 !טֿפַענק :
 ץנַאנ םינקז יד ןּוא לארשִי לּכ ןּוא ןרהא ּוצ רַימ ףור,

 ,טֿכעלשַיג

 ,ןטַײצַאּב ַײז נָאז ,יניס גרַאּב םּוצ ןָעַײג ַײז רֶעדַײא,

 ,(+"ןטַײװ ןּוֿפ ןַײטש ןלָאז ַײז זַא,

 ,טָאנ רַאֿפ םינקז יד ךַיז ןרַאװ ןטֿכרָאֿפ 12

 טֿכרָאֿפ טַימ טנֶעהָענָינ השמ רֶעּבֶא

 ;טַײצ עשּפִיה ןַײא טָאנ טַימ טַער ןּוא

 םּוצ ָעלַא טלָאז רַיא, ;לארשי לּכ ּוצ רֶע טגָאז ךָאנרָעד

 (= ,*טַײרּבַיגנָא ןַײז נָאט ןטַירד

 :רֶעדסיֹוא םָעֹד ,יניס גרַאּב םּוצ לארשי יד ןֶעּוט ןֶעַוַצ 8
 ,ֿגראּב ןטלַײװ

 ,קרַאטש רָאג רֶעדנּואוו ָעְסיֹורג יד ַײז ןהָעז
 (*,טֿכָענ ַײרד ןּוא געט ַײרד ךַיז רַיא טוּומ ןגָילַײה רֶעֹּבָא,

 טִינ ןהָעז ּוצ רֶעדנּואװ יד רַיא טָעװ םָעד רָערנּוז ןַעד
 ."טֿכַאמ .ןַײק ןּבָאה

 -- .(ירָעקְידנֶערֶיטפִיוקָעא -- ,שרָאװַײּב) "ןַעדנַאהרָאֿפ, :שַישטַײד (}

 -- .'ח ,שיי ,"הֹומש, (4 --- .ןָעלֶעֿפ םָעֹטֶע וּוט ָאד (6 ---,ןַארַא 8 :טנַײה

 ןנֿפ - יטַײרּבַיגנָא --- ,ו"ט ,ט"י ,ןָעטרָאד (*--- .ּב"י ,ט"י ,"תומש, (4

 -- ,טִייֹוגֲעגּוצ ,םַײרג :ןָעט טגָא טנַײה --- ."ןָעטַײרֶעּב, ןָעשַישטַײד

 - -.'א ,ם"י ,"תומש (4
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 ענַילַײה ָעלַא ןּוא ,ןַײמַי ָעֹלַא ןּוא ,םיֹורג ןּוא ןַײלק

 ןטרָאד ןַעמּוק ןרַאװ תֹומשנ
 , ןטֿכרָאֿפ םיורג טימ
 ּבָאג ןַײז טָאנ ןנַיטֿכעמלַא םָעד ןוֿפ ןָעגנַאֿפטנַא ַײז

 ,גָאז ןַײז (: ןֶעמָענרַאֿפ ןּוא

 ןא גָאט ףנִיֿפ ןיא םָאד טָאג ןניטֿפעמלַא םָעד ןָא טֿכער
 ,רָאװ ןויס

 ןַײז טימ ּפָארַא טָאג רֶעניטֿכעמלַא רֶעד טרָעדַינ ָאד
 } רָאש ָץשִילננֶע

 =םיֹוא יניס גרַאּב םָעֹד ףיֹוא רֶע טָאה (:למִיה םָעֹד
 -- ,טַײרּפשַיג

 ,םַײל ָעלַא ןַײמש ןרַאװ (+ רֶעטנּורעד

 ,ןָעגנַאֿפנָא ןרַאװ רֶעסיוַיג עקרַאטש
 גרַאּב םָעד ףיֹוא ןרַאװ (+ ןרָענוד ןּוא ןצִילּב עֿכִילקָערש

 . ןַײנֿפיֹוא יניס
 ,טָאג ןוֿפ רֶעדנּואו ָעסיֹורג ןהָעז לארשִי לֹּכ ןרַאװ ָאד
 ןֶעצ יד ןוֿפ ןגָאז ןָאטינ ַײז טָאה טָאג רָעניטֿפעמלַא רָעד

 , טָאּבִיג
 רעד רַאֿפ לארׁשִי לֹּכ ךִיז ןּכָאה (:לַײטַא ַײז ןוֿפ רָאנ ןּוא

 ,לָאמ ַײרד (יטקּורַיגרָעטנִיהַא ׁשָינֶעקֶערשרֶעד

 טרֶעקִיגרָעדַיװ ןּכָאה ןּוא ןֶעמּוק םיכאלמ יד ןרַאװ ףּכיּת
 (' ,טרָא רֶעַײז ףיֹוא לארשִי לּכ

 {ץרַאה ןקָארשרָעד ןַײא טינ ןגָאז ּוצ לארשִי לּכ ןָא ןּנַײה
 !טָאּביג ָץנַילַײה יר ,השמ ,הטמ ,

 {טָאּבינ םטָאנ זנוא טַימ ּוד דַײר,
 ןּוֿפ לֹוק םיֹורג ןגָעוװ ןּוֿפ ןּברַאטש רַימ ןלָעוװ רָעמָאט,-

 (=,,"טרָאװ סּפָאנ

 לע רבּכ ןנעו) ;ןיֹולְּב ,ו"ט ,טײי ,"תומשפ ןַיא (: --- ,ּוצ-ןָעוָעה )4

 - ("רָעטנּורַאד, :שִישטַײד ףַא) רָעטנּורָעד --- .ז"י ,ט"י ,"תֹומׁשע (+ --- ."רהה

 ן"תומש, )6 =. טרָאװסדנַאטשמּוא (* --.ויט ,ּכ ,"תֹומש; )= ---. ןָעטנּנא

 --,ן"ט ,יכ ,"תֹומשע 6 --- .'יישר 6 --- ,ו"ט ןיב
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 (+, ןרָאוװַינ ןֿפַאטַאּב זיא טלָעװ יד רֶעדַײא רָאי טנַיזיוט ַײװצ 23

 -- ,ןרָאּבִינ ןֿכַאמ ןּוא ןֿפַאשַאּב רֶעֿפָעשַאּב ןַײמ ךימ טָאה
 תֹורֹוד גַיצנַאװצ ןּוא ַײװצ רַאֿפ

 ,תֹורֹואמ ינש יד רַאֿפ ןּוא

 ,טָאּבִינ ןָעצ רַימ ןַיא ּבָאה ךִיא
 רנַאש ּוצ ןָעמּוק טִינ טָעװ ,ןטלַאה סָאד טָעװ סֶע רָעו

 } טָאּפש ןּוא
 ,ןסָאלשינ זַיא רַימ ןיא סָאװ ,ןסַיװ טֶעוו סָאד רֶעװ ְךיֹוא
 ,ןסַיניג רַימ ךרּוד רֶע טַעוו ןּבֶעל גַיּבַײא ןַײז
 - ןּבענ ןַײטשרַאֿפ טָאּבַינ ןֶעצ ענַײמ ךַײא זָאל ךִיא

 ןֶעמ סָאװ ,גניסַיװ סָאד ןַײז טלָאמַינ ןָענַירד ךַײא טָעוו
 ,ןּבָעל גנַאל טֶָעו

 :ןיא ַָץטשרָע סָאר 24,

 ,ןַײלַא טָאג ןִיּב ךִיא .,.(?יכנא
 ַײרשַינ ךרוד ןניֹוצִינסיֹוא ךַײא ךִיא ּבָאה םירצמ סיֹוא ןּוא

 -- ,ןַײװַינ ןּוא

 ,ןטלַאה ּוצ טָאג םָענַײא םָעֹד ּוטסרֶעהִיג םּורד

 םי םָעֹד ךיא ּבָאה ,לארשי ,ןגֶעװטָענַײד ןוֿפ ןָעֹד
 (* ,ןטלָאּפשִינ

 ַײלרָענַײק ןוֿפ רלֵיֹּב ןַײק ןֿכַאמ טינ רָיד וטסלָאז ְךיֹוא

 ,טלַאטשִינ
 - ,ןקוּב םִינ ,ַײז ןָענַיד ּוצ טַינ ךיֹוא

 ,טָער ןָאט טריוּבַינ ןטרָעֿפ ןַײר טָעוו אּוה ךּורּב טָאנ ןֶעֹד

 :ַיא (+ָערֶעדנַא סָאר 95,
 ןרָעװש טִינ ןָעמַאנ סטָאג ַײּב טסלָאז ּוד ..(יאשת אל

 (:,ןטלַאהַאּב טלָעג ךרּוד רבח ןַײד ּוצ שלַאֿפ
 ,ןטלַאה ה"ּב טָאג ּוטסלָאז םּורד

 , ךַיז טגָידנֶע ָאד (3 --- ,'ב ,'כ ,"תֹומש, (6 --- .הרֹוּת יד טגָאז םָאד ()
 - ..."השעת אל : ץטַייווצ יד ןיֹוׁש טַײג רָעטַײװ , "הרּבד, ָעטשרֶע יד ,ךָילטנֶעגויא
 ןעשַיגָאל ןָעטסגַינָעװַינַיא ןיּבִילּוצ ,טשִימֶעגסיֹוא יז ןֶעּבָאה דַיל ןוֿפ םירּבחמ יד
 -- ,הרּבד ָעטְיוד יד - "אשת אל, וָיא ,ךִולטנֶעגַיײא (4 , דנוּבֿפֹונּוצ
 -- .(טושװַאּב "םּורד, רֶעד) ןָעלָעֿפ םָעֹּפֶע ןּומ ָאד (6-- .'| ,'ּכ ,"תוטש; (8
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-=, 
 א ירא ייא יי, ,יירש-

 - ןרָעהּוצ ןּוא

 .ןרֶעווש שלַאֿפ טִינ ןָעמָאנ ןַײז ייּב ןּוא

 ;ויא ץעטירד ּסָאד 96.

 =ינ וטסיִא תּבש גָאט םֶָעֹד ,.,6 תּבשה םוי תא רוכז :
 ;ןטלַאה גַילַײה ןּוא ןעקנַײד

 םָעֹד ןּוא דרֶע ןּוא למיה טָאג טָאה גָעט סקֶעז ןיא ןֶעד

 ,ןֿפַאשַאּב םי
 - ,טָעּורְיג טָאג טָאה תּבש גָאט םֶָעד ןַיא ןּוא

 - ,ןטלַאה טֿכָער גָאט םָעד ּוטסלָאז םּורד

 יא ?ץטרָע ֿפ סָאד ע7-

 *ּומ ןּוא רֶעטָאֿפ ענַײד ...(:ךמא תאו ךיבא תא דֹּבּכ
 ,ןטלַאה ךִיַלרֶע ּוטסלָאז רֶעט

 רַײר ָערֶעַײז ּוצ ךיד ּוטסלָאז ,ןסַײה רִיד ןלָעוו ַײז סָאװ

 : ןרָעק
 ,ןרֶעװרַאֿפ סָאד ןָאטַיג רָיד ןֶעמ טָאה למִיה םָעֹד ןּוֿפ

 :ויא ?ץטֿפנַיֿפ סָאד 28,
 טינ ןּוא ןדרָאמ םִינ רבה ןַײר טסלָאז ּוד ,.,(? הצרת אל

 ,ןגָאלש
 - ,ןגָארט טִינ האנש ןַײק ּוטסלָאז ְךיֹוא

 ןוא טֿפָארטשַינ ןרָעװ למוה םָעד ןוֿפ טּסֶעװ ּוד ןֶעד

 , ןגָאזרַאֿפ ןָאטיג סָאד למיה ןּוֿפ ריד רֶע טָאה םּורד

 ;זיא ץָעטְסקָעו םָאד 29.
 ,ןּבַײרט ּוצ טינ קיחש ןַײק ןֿכַײל:סעד ... ףאנת אל
 ,ןּבַײלּב תֹורצ ;יא רַימ ןזּומ םָעד רֶעּבִיא ןֶעד
 .ןרוֿפרַאֿפ ןטש רֶעד רָאנ טּוט ץלַא םָאד ןָעד

 ---. עטֿפיֿפ (3 --- .'ח ,י'ּכ , תֹומש (3 --- . ַעדרַעֿפ סָאד -- ךַי ,טנַעגייא 6

 ---.ַעטֶעּבִיז (ז --- . ג"י ,יּכ ,תֹומש (5 --.עטסקָעו (5 ;ב"י ,'כ תמש )6

 --- ..ג"י ,'ּכ ,תֹומש (5
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35. 

 .ָעטֿכַא (1

 ,ג"י ,'כ ,תֹומש (פ

 :זיא (:עמָעּכִיו סָאר
 ןַײר רַאֿפ ןּוא ןֶענ'בנג טִינ טסלָאז וד ,,6 בוננת אל

 { ןליֹוהרַאֿפ רבח
 - ,(ןגָעװ ּוצ רֶעדֶא ןטסעמ ּוצ שלַאֿפ טִינ ךיֹוא
 , ןֶעטסֶעּב ןּוא ןֿפָארמש ו"ח ךיד טָעוו טָאג ןֶעד

 ;ןיא (ץטּֿכַא סָאד

 שִינ ןלֶעזינ ןַײד ןַיא תֹודָע ץשלַאֿפ ןַײק ...(? הנעת אל

 ,ןגַײצַאּב ּוצ

 ;ןגַײװש רָאג וטסלָאז רֶעסֶעּב ןֶעד

 ,ןרַײר םָענַײד טִימ ןַײז ּוצ םד ךפֹוש םִינ ךיֹוא

 ,ןדַײשַאּב ּוצ םירבד ָץזִַײּב טינ ךיֹוא

 :זיא ?עץטנַײנ סָאד
 רטסלַאז זיוה ם'רבח ןַײד ..(6 ךער תיּב רומחַת אל

 ,ןטםּולָיג טִינ
 :(ןַיא ַָץטֹנֶעצ סָאד

 ּוצ םִינ ּבַײװ םרבח ןַײד ..ךער תשא דומחת אל
 , ןטסוליג

 --,ןלָעוָיג ןַײר ןּוֿפ גנידצלַא ,טסנַיר ןַײא ןּוא טֿכענק ןַײא ךיֹוא
 ,ןלֶָעװ טינ ץלַא ּוטסלָאז םָאֵד

 ,ןדַײר ןֶעצ טָאּבִינ ָעלַא ןּבָאה םּורד ןּוא
 ,ןרַײשּפָא ןזַײּב ןּוֿפ ךִיז לָאז ןעמ סָאד
 ,ןטֿכִירנָא רָימ ךרּוד טלֶעוו יד ןָאטַינ טָאג טָאה ךיֹוא

 ;ןטֿכַא סיֹורג טמוקַאּב ,ןָעטַיה טּוט ךַימ רֶעוו ןֶעד
 ,ןֿפַארג ןּוא ןרֶעה ָעלַא ןטּפשמ ןָעּוט רַימ ןַיא ןֶעד
 ,ןּבָאה טּפשמ ןלַיװ טַײל ײוװצ ןָעוו

 ּוטסלִיװ ,רָעטֿכָאט ָעגִילַײה , :רימ ּוצ ה"ּבקה טגָאז ָאד

 { ןרֶעה ןַײא ןַײז

 --- .ָעשנַײנ (+--- .אווֲע-ןבא (3--- ,ג"י ,'כ ,תֹומש (3
 ;תּועט-יּפ-לע (6 --- .ד"י ,'ב ,תֹומש (ז ---.ָעטְנֶעצ (6

 --- .ןַיײװצ ףֵא ןֶערָאװֶעג טלייטַעצ הרּבד ַעטנֲעצ יד ןַיא
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 ןטלַאה ךַיד ןלֶעוװ ,ןדרֶע רֶעד ףיֹוא רַימ ןוֿפ ןַײג וטזומ ָאד,

 ,"ןרֶעה ןּוא ןֿפַארג ָעלַא
 : ןּבֶעװש וצ םיכאלמ יד ןֶעמּוק ָאד
 {ןּכֶעג הרֹוּת יד ּוטסלַיװ ןֶעמֶעוו ,טָאנ רֶעה רֶעזנּוא --
 ?טּולּב ןוא שַײלֿפ ןוֿפ שנֶעמ ןַײא ּוצ,

 !טסּולג ןַײז ךָאנ ןַײגָֿאנ טֶעװ רֶעֵע

 { ןרָאש לגנֶע זנּוא הרֹוּת יד ּבִיג ,טָאג רֶעה רֶעּבִיל ,םּורד,
 , .ןרהָע ןּוא ןטלַאה יז ןלָעוװ רַימ,

 'הרֹוּת ןַײמ ,םיכאלמ עגַילַײה רַיא , : ה"ּבקה טרָעֿפטנֶע ָאד
 רָעגָילַײה רעד ןַיא ןֶעד ,ןַײז לּבקמ םַינ רָיא טנֶעק

 ףִילרֶע ןֶעמ לָאז רֶעטּומ ןּוא רָעטָאֿפ ,טײטש הרֹוּת
 -- ,ןרהָע ןּוא ןטלַאה |

 ;ןרֶעהַיגנָא טִינ ךַײא ןֶעק סָאד ןּוא,
 ,ןגָארטַיג טינ ךַײא טָאה םדו רשּב ןַײק,
 ,ןנָאז ךמאו ךיבא דּּכ ןֶענֶעק טלָאז רִיא סָאד;,

 ,ןּבֶענִיג ןרֶעוװ םַײל ּוצ הרֹוּת עגילַײה יד זּומ םּורד

 (+,"ןּבֶעל סָאד ןּבָאה ןלֶעוו יד ,ןָעהַימ ןֶענִירד ןלֶעוו סָאװ ,יד,

 - לארשי רש םָעד ּוצ טגָאזינ טָאג טָאה ָאד

 ;לאכימ זַיא רֶעגַיּבלֶעזרֶער

 .ָענַײמ ןלָעװ ַײז ,שֹודק םע - לארשי יד (:רָאװ רַאֿפ, --

 רָאנ ,ןגָארטרַאֿפ ןֶענֶעק דַײר

 ,(?רָאװ רַאֿפ ,(= ןרָאװ עמשנו השענ,

 םףיֹוא טזּומ ּוד - רָעטֿכָאט ָעּבִיל ןַײמ -- הרֹוּת ָעגילַײה יד,
 - ,*ױשי:שיא ןַײא ךרּוד ןרֶעוװ ןּבֶענַיג ררָע רֶעד

 ,ןַײמ ּור רֶעטֿכָאט יד ,הרֹוּת --
 = ,(+רֶעמּורֿפ רֶעֹד םהרבא ןַײנ ּוצ ןֶעמּוק טָעוו ָאד,

 ,ןָעמֶענֹנָא םִיא ּוטסלָאז רנַײרֿפ ןטּוג ןַײא רַאֿפ,

 {ןַאמ רֶעטּורֿפ ןַײא זִיא רֶע רָאװ רַאֿפ,

 . ןַעֿפָארטס ָעט-8--4 ןוֿפ טלַאהנוא םָעד רֶעּביא ט'רוח עֿפָארטס עט:38 (1
 ףיא ןרֶעֿפ רֶעֹד לַײװ ,ןַעּברָאדרַאֿפ ןַײז םֶעֹּפָע ןּומ ָאד (5 --- .לעװ רַאֿפרָעד (3
 ומָעװ ָאד, :30 ןיא ,רָעטַײװ יו ןַײז ,גוטנֲעק ,ףרַאד (4 --- . קִידנַעטשרָעֿפ טָיג
 ."ןֶעמָענ ךיד ןַײג ּוצ רֶעמּורֿפ רֶעד םהרבא ןָעמּוק
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39. 

40. 

 . יקצּולַירּפ חנ
 טיש יש יש ישי יש יש יש יש יש ר

 ןַײמ רָאנ ,ןַײנ ןסַײהַינ םִיא ךִיא ּבָאה ןביֹוא:ךלַאק ןיא,

 ,"ןָאט ןרָעּפֿכַא ּוצ ןּביולג
 ,ןַאמ רֶעמּורֿפ ַא זַיא רֶע וי, :הרֹוּת יד טרָעֿפטנֶע ָאד

 רָעטֿכָאט ץנַיצנַײא ןַײא יו ןצַיז רֶעסֶעַּב ךיא לָיװ ךָאד,

 ,"?רעטָאֿפ רִיא ַײּב

 ,רָעטֿכָאט יד, ;הרֹוּת רֶענַילַײה רֶעד ּוצ ה"ּבקה טנָאז ָאד
 !ןַײמ .ּוד הרֹוּת

 (+ ,ןַײנ ּוצ ןַאמ רֶעמּורֿפ רֶעד קחצי ןָעמּוק טֶעוו ָאד,
 ,ןֶעמָעננָא םִיא ּוטסלָאז דנַײרֿפ ןטּוג ןַײא רַאֿפ,
 ;ןַאמ רָעמּורֿפ ןַײא זַיא רֶע רָאװ רַאֿפ,
 ,"ןָאט ץָאל רָאװ רַאֿפ ךיז רֶע טָאה ןַײז בירקמ,

 ,ןַאמ רֶעמּורֿפ ןַײא זיא רֶע ,ֹויע :הרֹוּת יד טרָעֿפנֶע ָאד

 רַיא ַײּב רֶעטֿכָאט עץנַיצנַײא ןַײא יו ןצַיז ךַיא לָיװ ךָאד,

 ,"רֶעטָאֿפ

 רָעטֿכָאט יד, ;הרֹוּת רֶעניליה רֶעֹד ּוצ ה"ּכקה טגָאז ָאד

 ! ןַײמ ּוד

 ךיד ןַײנ ּוצ ןַאמ רֶעמּורֿפ רֶעד בקעי ןֶעמּוק טֶעוװ ָאד,

 - ,ןָעמֶענ
 ;ןָעמֶעננָא םִיא ּוטסלָאז דנַײרֿפ ןטּוג ןַײא רַאֿפ,
 ,ןַײג ןסַײהַיג םִיא ךִיא ּבָאה ץראל:ץוח ןַײק,

 ,"ןָאטַיג טָאּבִיג ןַײמ רֶע טָאה,

 ןַײא ןיא רֶע ,וי, :ה"ּבקה ּוצ הרֹוּת יד טרָעֿפטנֶע ָאד

 ,רָעמּורֿפ

 רָעטֿכָאט ָץגַיצנַײא ןַײא יוװ ןצִיז רֶעסֶעֹּב ךיא לַיװ ךָאד

 ,?רָעטָאֿפ רֶוא ַײּב

 ּוד רָעטֿכָאט ןַײמ, ;הרֹוּת רֶענַילַײה רֶעד ּוצ ה"ּבקה טגָאז

 !ןַײמ
 - ,(: ןַאמ רֶעמּורֿפ רעד השמ ןָעמּוק טָעוו ָאד,
 ,ןָעמָעננָא םִיא ּוטסלָאז רנַײרֿפ ןטּוג ןַײא רַאֿפ,

 == 'ןָעמָעג ךיד ןוײג ּוצ, .., (= - ,"ןֶעמֶעג ךיד ןַג ּוצ, ... ןַײז ףרַאד (ג
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 נפ

 ;ע

 --גןָאט ןזָאלַינ םִיא ךרּוד םירצמ ןַיא ךִיא ּכָאה םיסנ ַעלַא,

 ןּוא תֹוצמ ענַײר ןָענרֶעל ןזָאל רֶע טֶעװ לארשי לּכ ּוצ,

 ,ןָאט ּוצ םיטּפשמ ןיא םיקוח

 - = ,ןעגנַײרּב ךיר רֶע טָעוו ןּכֶעל ןגיּבַײא םּוצ,

 ןרֶעוו ּוטסֶעװ ןָעמָאנ ןַײז ךָאנ השמ תרֹוּת רָאװ רַאֿפ,

 ."ןעֿפּורַיג

 ןַאמ ןָעמורֿפ םֶעֹד השמ טַימ,, :הרֹוּת יד טרָעֿפטנֶע ָאד

 ,"ןַײג ּוצ דרֶע רָעד ףיֹוא למיה ןּוֿפ םיּכסמ ךִיא ןִיּב,

 !ןַאמ רֶעמורֿפ וד ,השמ, :השמ ּוצ טָאנ טֿפּור ָאד
 'ּוצ ךיא לָעוו- הרֹוּת יד זִיא :סָאד - גנּואַײמרָעד ןסיז  ןַײא,

 = ,ןבעו לארעד יז

 ,ןּבָעל ָענִיּבַײא סָאד ןּבָאה ַײז ןלֶעוװ םָעֹד ךרוד,
 .."ןנָאו ףיורד ןקעװ ַײז סָאװ ,ַײז נערֿפ ,ײנ;

 ,ןגערֿפ ַײז טּוט ןּוא לארשי יד וצ השמ טמוק ָאד
 ,(: ןנָארטרַאֿפ הרוּת ץֿכִילּביל ירד ןֶענֶעק ןלַעוװ ַײז ּביֹוא

 ,רֶערִיַו ה"ּבקה ּוצ לארשִי יד ןוֿפ השמ טמוק ָאד
 -טגנַײרּב ןּוא למַיה םָעד ןּוֿפ הרֹוּת יד השמ טגנַאֿפטנַא ָאד

 ,החמש סיֹורנ טיט לארשי יד יצ יז

 ---,(6 "הרֹוּת תחמשּכ זומש השמ , ;טנַײה ןגָאז רַימ יו יֹוזַא
 ןַײז הכֹוז רָימ ןלָאז הרֹוּת תחמש םָעד ךרּוד
 -ףנַאל רֶעזנּוא ןִיא החמש סיֹורג טִימ רָאי סָאד ןֶעמּוק ּוצ

 ,ןַײרַא

 !הלס ןטא ,ּונימיב הרהמּכ

 --- .ה"נוּת ,אנלַיװ ,"הנחּת ם"ש ָעַײנ ץנַאג ַענייאָמ 1 ןיא טקּורדֶעג
 סָאװ .,ךַארּפש ןַײז ןוֿפ ןהָעז ּוצ זיא'ס יו ,ןַײז טלַא רעז ןּומ דיל סָאד

 ,שמוח-שטַײט ןּנֿפ ןֹושֵל םעד טנָאמרָעד
 עְקִירַעגלָאֿפ ןוֿפ ןָערַיֿפסיֹוא ןָעמ ןָאק ,דילסקלָאֿפ ַא יא םָאד ןַא

 ; םינמיס
 ןַיא ןַענרָעל ּוצ ךס ַא זנוא טזָאל דַיל ןוֿפ הָעוסיֹוא רָעֿכִילרֲעסיֹוא רֶעֹד (1

 .טלַאחנַיא ן'טיֹול ,ַײרד ןּוֿפ סָאגֿפיֹונֲעצ ַא ןָיא סָאד ןַא ,גַיטנֲעק .טֿביונַיה רֶעֹד

 = ר שלשל רֹווהמ 'ז (2 --- .10 .הטס ןּוֿפ גנּו'רוחרֶעּביא (
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 שיש יש יש יש יש יש יש יש יש יש שיש טקי-)

 ןעמַאטש 34 וַיּב 23 ןוֿפ ןַעֿפָארטס יד ;טַײקצנַאג עקַידנעטשטסּבלֶעז ַא ןָענָעז
 יד ןָעצלָעמשֿפיֹונֲעצ טוּומָעג ךָיו טָאה רֶעט:34 רַעד ןַיא }דיל רֶעדנַא'נַא ןוֿפ

 יָעּביא יד ; ןָעטַירד ַא ןּנֿפ רֶעטשרֶע רֶעד טַימ דַיל ןָעטִיַײװצ ןּנֿפ עֿפָארטס ַעטצֶעלי

 ַײרד יד זַא --- .דַיל טִירד ַא ןּוֿפ ןָעסקַאוו (42 וָיּב 38 ןוֿפ) ןָעֿפָארטס ַעגַיו
 ךיוא ןַיא ,ץנַעטסִיוקָע ַעקידנֲעטשטסבלָעו ַא ןֶערַיֿפ לָאמַא טוּומֲעג ןָעּבָאה ןָעלייט

 ןִיא ןָעוַיװָעגנָא ןיֹוש ּבָאה'5ֿ ָעֿכלָעװ ףַא ,ןָעשִינרוחרַעּביא יד ןַיא ןָענֶעקרֶעד ּוצ

 ץטירד יד ,טּפיֹוהרָעּבַיא ,ןּנא ָעטויװװצ יד --- ,טסקָעט ן'רָעטנּוא ןַעגנּוקרָעמנָא

 ,טרָעדנֶעַעג ,גוטנֲעק ,ןָענֶעַז רַעטרָעוװ ךס ַא }שטשּוטמ ןָעלַעטש לֿפ ןִיא ןָוא לַײט

 ,טינ רֶעט ןיא ,לשמל ,ַעֿפָארטס עטיק יד -- ,טלַעֿפרַאֿפ ןָעטנַעמגַארֿפ ָעצנַאג

 ָעטשרֶע יד ןוֿפ טנַאירַאװ רֶעשצרַיקרַאֿפ ,רָעטסָערּפָעגֿפיֹונעצ ַא ײװ , ןָעגָאז ןָעמ ןָאק-

 ןעֿפָארטס ָעגֵירָעּבִיא יד ןַיא .ָעט:36 יד ןַיא שטשוטמ םרָעדנּווַאּב , ןָעֿפָארטס 9

 .ָעג רֶענַייא ררסּכ טלָאװ ןָעורעֿפ ײרד-ַײװצ ןוֿפ יװ ,סֶָעֹּפַע טלֲעֿפ ףֹוס םּוצ וִיּב

 ַא ןַיא ןיֹולּב ךילנָעמ ןֶענַעו ָעֿכלָעוװ ,ןַעגנּונַײשרֶע ץלַא ןֶענֶעז סָאד --- ,ןֶערָאװ

 רֶעד ןנֿפ ןֹורּכנ ןַיא טּבעלֶעג גנַאל ןָערָעוו ןֶעּבירשרַעֿפ ן'ויּב טָאה סָאװ ,קרֶעוװ

 --- . עמַאמסקלָאֿפ
 ,םּותּת ןֶעשִירַיי ןֶעצנַאג ןִיא םּורַא-ןרֶעדנַאװ דָיל םָעד ןנֿפ ןֶעטנֲעמגַארֿפ 2

 ײװ רֶעמ טַינ ןיא רֶעֿלֶעװ ,91 רֶעמּונ ןֶעּביֹוא הָעז --- , רֶעלּוּפָאּפ רַעז קָידנַעַײז

 , ןֶענָעז ,ם..ג ַאּב 6 ,8 ןרָעמּונ יד --- .(16- ןּוֿפ טנַאירַאװ רֶעטרִירָעג-םייק ַא

 רֶעסֲעֹּב ךיא לַײװ ךָאד; :ורָעֿפ רָעד -- ,40-98 ןוֿפ ןָעטנַאירַאװ ,גָיטנֲעק
 (רֶעטַײװ ןּוא 37 ,ןִעּביֹוא) 'רָעטָאֿפ רַיא ַײּב רָעטֿבָאט ָעגִיצנייא ןַײא יו ןצִיז

 "רָעטָאֿפ רַיא ַאּב רָעטֿבָאט ַא וו םיֹוש ץֿפיֹוא רַיד ַאּב ןֶעצִיו רִימָאל, ; טנָאמרֶעד

 (+ 6 ,מי.ג}

 (33-24) תֹורּבדה-תרשע :!ד ןּוֿפ ָעיצַארָעמּונ רָעד ןַוא רָעטנָאלּפ רֶעד (3

 ,שִיק ,ָאֿפ-ווַיאַאנ ןִיא:

 יד, ,(36) "ןַײמ ּוד רעטֿכָאט יד הרֹוּתע : !װ ,קירדסיֹוא ַאזַא ; ךִילדנָע (4

 --- ,שַיקלָאֿפ.ףַימ וָיא -- (37) "ןַײמ ּוד ,הרֹוּת ,רָעטֿכָאט
 ,הםּונ ןַעטקּורדֶעג ןִיא יו --ַע יֿפ ַא ר גָא טרָא יד

 ,ֿבילמַיטנעגױא ַָערָוא ףִא ןַעֿכַאמ ּוצ םַאוקרָעמֿפָא גָיטַענ רַאֿפ ןוֿפעגיֿפ

 ; ןֶעטַײק
 ,ןרָאװ י ג ,ןּבֶעגִי ג ,ןֶעגנַאגי ג ,ןסִינַי ג) ָעֹנ טָאטשנָא ןוג סקִיֿפֶערּפ )1

 .ישרֶע ַעְקִיּבלֶעוַוד ,32 רֶעמּונ ּוצ גנּורֲעלקרַעד ,ןֶעּביֹוא הָעו -- , (טָאּב ַי 2

 םּורּת סע ,הרֹוּת יש מח השמח!}) שמוח-שטַעט ןַיא לַארָע ּבי א גנוג
 ,אש ר ַאוו ,"שטַײד-ירכע םגו ,םימכח יתּפשו םירוטה-.לעּב , י"שריפ ,םולקנּוא

 הגוה ,הרֹוּת יש מוח השמח,:ךיֹוא --- ,ןַאמדלָאנ קחצי 'ר סוֿפדּכ ד-לרּת

 ,'פרו שוגד קודקדה יללכ י"עו תורתיו תוריסחב הרוסמה יכרד יפ לע בר ןויעב

 תורלות ,םימכח יתפש ,םירושה-לעב םגו ,ל"ז י"שר שוריּפו סולקנוא םוגרת םע

 םיינומהה םג ורואיּב תעד ןעמל ,ירבע-בתכ ,ינבשא ןושל רואב םעו ,ןרהאי

 ןּוֿפ ןרֶעמּונ יד ןָענָעֿכַײצַאב ,ָעְקִיררֶעטַײװ יד ךיֹוא !װ ,ןרֶעֿפִיצ יד (1

 ,ןַעֿפָארטס ָעגִירֲעהָעג יד
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 == יט ייד קיירא ייד

 ירשירשירשי ריר ר, ר ר ריר, רר- ר ישי רירארא,יר-,יר- יש

 תולמה ןורתפב לבש םושל ,ורבדיש המ םניבהל ,ורמאיש המ םתורוהל ,ונתדעמ
 }(לעצטנערש יע סופדב ,ןַיטָעטש ,ב"רת תנש -- ,"שרופמ ארקמב ,שרושהז
 ש לשל רֹווחמ; :לטמל) םירֹווחמ ,םירודיס ָעשַירֶעּבײװ טעטּכ ָע לַא ןִיא
 שרוקה ןושל שוריפ םע ,ןירהעמו םהיפ ןילופ ,אטילז ןיסייר גהנמּכ םיל ג די
 ...ינש קלה ...וניניב גוהנה תרבדמ ןושלל קתעומה יזנּכשא ןושל שוריּפ םעז

 רֶעקִידַעּבַעל רעד ּוצ רָעטנָעהָאנ ןיא ןנ --- ,תונחת ןּוא ,(ו"כרת ,רימא טיו ב
 - .ָענ ָענֲעמּונָעגנָא ץֹֿבָעגַע ,םיֹוא ןַעגַיטצִיא ןַיא סָאד יװ ,רַעגיטֿכײר ןּוא ךַארּפשסיֹוא

 טרָעװ יז ָעֿכלָעװ ןיא ,רָעטרָעװ ַעֿכלַעזַא ןַיא ןַעסָאלשַעגסיֹוא ה יד (2

 ,97) ךַילרָט ,(15 ,8) ירֿפ ,(42 ,293 ,2) רָאי :ןָעּבִישֲעג ָאי טצִיא

 ,(9 ,1) ָערֵיא ,(30 ,38 ,87 ,35 ,28 ,27 ,6 ,5 ,4) רַיא ,5
 ןַעַײגַאּב ה רֶעגְירּבַיא ירמגל רָעד ןהֶא - .(18) ןָעַיצ ,(40 ,98 ,97) םפַיא

 --., תונהת ןּוא םירווחמ , םירּודיס ,םישמוה-שטַײט ַעטנָאמרָעדנַעּביא יד ךיֹוא ךַיז
 לַאֿפ ןָערָאװָעג ןָעּבֶעגַעגסיֹורַא ןֶענַעו סָאװ ,ךַעלּֿכַיּב ןּוא רֲעֹֿכיּב ךס ַא ללכּב ןּוא

 רַעקַיטנַײה רָעד ןיא ה ייד ןָעריֿפוצנַײא ןָעווֲעג רֶעלֲעֿפ ַא ןוא'ס - .ָעסַאמ רֶעד
 ץֿכַעגעלסיֹוא םָאד רָערָעװוש ךילצוננּוא טֿכַאמ סָאד ןָעד ,ַעיֿפַארגָאטרָא רָעשִידִיַי

 - .קלָאֿפ ןוֿפ ןָעשנֶעמ ןּוא רֶעדנַיִק רַאֿפ

 ,(39 ,38 ,7 ,19) ֹוי :ָא טֿכיֹורּבָעג טרָעוװ טנַײה ּואװ ,טרָאד 1 (8
 ןַעטנָאמרֲעדנֲעּביוא ןַיא - .(13 ,7)(:לואוו ,(7) (גיוז ,(14 ,11 ,6)ֹווַא

 רָענַיטַעטש ןַיא -וי- ,(טרָא) טרֹוא טנֶעגֶעגַאּב ךִיא ּבָאה רווחמ רֶערַימָאטַיש;

 רַעװַעשרַאװ ןִיא- רָע דֹוא ןּוא טרֹוא ,ֹוי - ,(ד"כ ףד ,אוקיו) שמּנח-שטַײמ
 עֿבלַעװ ףַא ,ַעגַארֿפ עגיטֿבַײװ ַא ךיֹוא -- .(7 ,תומש ,לשמל) שמוח-שטַײט

 - .טֿכַא ךס ַא ןַעגַעל ןָעוּנמ טָעװ ַעיֿפַארגָאטרָא רֶעזנּוא ןּנֿפ רָאטַאמרָאֿפָער רַעד

 ןָעמּונָעג טָאה'מ : ןַײלַא ךַיז ןּוֿפ טלֶעקִיװטנֶע ךַיז טָאה עיֿפַארגָאטרָא ַעשִידִיי יד

 .ּבָעה ןיא טּפוטשַעגנַײרַא טלַאוָעג טַימ יו טָאה'מ ןּנא ךַארּפש עשִיאַעּפָאריײא'נַא
 .םיֹוא ןַענֲעק ּוצ ףַא תֹויתֹוא גַינַעוו ּוצ טגָאמרַאֿפ רֶעֿכלַעװ ,תיב-ףלא ןַעשַיאַער
 .רָעטנָאלּפ 8 ןַעמּוקֲעגסיֹורַא ןַיא ןוֿפרעד ,ןַעגנַאלק עשַישטַײד ָעְלִא ןַעקורדּוצ
 ןיא'ס ןָעֿלַעװ ןיא ,(3 רדס לָעקַיטש ַא טייברַאעגסיֹוא ךִיז טָאה ףֹוס לּכ ףֹומ
 .טָע רַעֹּבָא ,טַײקגינַיװטסּנאוַאּב רֶעשַיגָאלָאלַיֿפ ןּוֿפ םינמיס ןָענַעקרַעד ּנצ רַאגָאז

 סָאד ךיֹוא טרָעהָעג ַעטצַעל יד ּוצ -- .ןַעּבִילּברַאֿפ ןָענֲעו םיתּועט-דנּנרג ַעֿכִיל
 ןיא - ט ןיא 0 שינַײטַאל ףַא -- ןַעגנַאלק ָענֶעדִישרֶעֿפ ייװצ ןנֿפ ןַעשַימֿפיֹונָעצ

 (םסססמ) (*ןַעּבָאה ,(טס6) רֶעדֶא ןּוא (ס0461) רֶעדֶא : טּבַײרש'מ -- ,ָא תֹוא ןַייא

 (םצטססמ) (?ןֶעּבָארג ןּנא (םץסססמ) (ףןֵעֹּבָארג ,(םטססמ) (*ןַעּבָאה ןּוא
 ,ם רַאֿפ ןיֹולּב ָא ןָעוָאלּוצרֶעּבִיא ןַיא ,ךִיז טֿכַאד ,גָעווסיֹוא ןַיײא --- ,ג .ד ןּנא

 םָעד רָעּבִיא;שְיג -ֹוו ,1זַא - .י ,יֹזַא :ןָעמ טּבַײװש טנַײה (

 - .(ָאו ,ָאוַא :טגַעלָעגסיוא סֶע ןָעט טלָאװ טנַײה) 50 : גנַאלק ןָעשַישטַײד ןֶעטרַאה
 .ֿכיװ רַעז (3 - .(להָאװ - טטסת| עשושטַײד סָאד רָעּבִיאטִיג לֹואו) -- ,ליואוו (2
 ןָעשִידַיי ןוֿפ עטֿכִישָעג יד ןֶערָעוו ןֶעּבִיושַעגנָא לָאמַא לָאז'ס ,ןָעווֲעג טלָאװ גוט
 --.טרָאװטַײצ (7 -- , ּבָארג ןיֿפ (6 -- ,ווַיטינַיֿפנַיא (5 -- . םנָעוֲערּפ ( -- . ץֿכֲעגַעלסיוא
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 יי שש יש ריש יש ישי ישי יש עי

 ' ןָעּבָאה ןוא ןַעּבֹוה ,רָערָא ןּוא רֶעדֹוא :ָאולַא -- ,(גו ןָעריֿפנַײא ס רַאֿפ ןּוא

 ... ןַעבָארג ןּוא ןֶעּבֹורג
 ּבָאה'5ֿ יו ,טזַײװַאּב ָעֿבלָעוו ,גגּונַײשרַע עקַידרַיוװקרַעמ ַא , ךִילדנַע (4

 ןָענַעז םרָאטקָערָאק ןּוא םרָאטקַאדַער ץטלַא ָערֲעונּוא זַא ,טקרֶעמַאּב ןֶעּביֹוא ןיֹוׁש

 ךַיז ןַעּבָאה ַײז  ץֿכֲענַעלסיוא רַעַײז ןַיא גינַיוטסגאװַאּב ןַעסַאמרָעסִיװָעג ןָעווָעג

 ,טרָאד ; ָאזלַא ,שרָעדנַא םִינ ןּוא יֹוזַא ןַעּבַײרש סָאװ רַאֿפ ,ןֹוּבשח ןֶעּבֶעגַעגּפָא
 ןַעגננאלק ַײלרַעַײװצ טדַײשרָעטנּוא ַײז ןַעּבָאה ,ָע ַא טנַײה ןָעלֲעטש רַימ ּואוו

 ; ןָא םַע טֿפּור "טֿפַאשנַעמִיװ ןּוא ןָעּבֲעל, ןיא } ר"ד ַיװ ,"ןַעטי לגנַאלק, רָעדֶא

 .ֿפָא ןַעּבָאה ַײז ןַעֿכלַעװ ןּוא ,סיֹורַא ךַי לט ַײ ד טרָעה'מ ןָעֿכלָעוו ,גנַאלק ןַײא

 .ּפָא ,ץרּוק רַעֹו טרָעװ רַעֹֿכלַעוװ , ןָעטַײװצ ַא ןּוא --- ,ָע תֹוא ץטַימ טנֶעֿבִיַיצֶעג
 ןַעּבַע גרֲעּביא ןַעגַעלֿפ ַײז ןַעֿבלַעוו ןּנא ,טרָערֶעגסיֹורַא ןָע ּפ ם ּוד ר ַא 8 ,טקַאהֲעג
 , ןַעקִיוָאדמַעד --- .(3 טנַאנָאסנָאק ץ'רֲעטנּוא יקֹורָיחא ַא טימ ויֹולּב רֶעדֶא ָװ ַא טימ

 רַיט ןֵעהָעז ,6 רָע םּוטש ןָא-טֿפּור } ר"ד ןַעֿכלָעוװ , גנַאלק ןָעקִידווַערָעה-םיֹוק

 : ןַעטנַאנָאפנָאק ָעְקַידַעגלָאֿפ יד ךָאנ - ןָע גנּודנֶע רֶעד ןַיא טּפיֹוהרֶעד

 ,56 ,35 ,23 ,ן ,ןּבֲעג ;41 ,35 ,54 ,22 ,21 ,ן8ֿ ,ןּבָאה) ּב
 ,ןּביולג ;ן ןּביול ;29 ןּבַײלּב ,ןּבַײרט ; 38 ןּבֶעוװוש ; 22 ןּבַײה , ןּברַאטש 1

 442 ,41 .88 ,55 ,22 ,21 ,11 ,7 ,8 ,1 ןגָא) ג ,(37 ןּביױֹוא
 ןגַײצַאּב ,ןגַײװש 30 ,24 ,22 ןגָעװ ;41 ,36 ,55 ,25 ,10 ,7 ןגָארט
 118 ןגײלַײה 441 ,11 ,10 ,3 ןגָערֿפ ;24 ןגיֹוצַיגסיֹוא }25 ןגָאלש 1
 454 ןדַײשּפָא ;31 ,2 ןדַײשַאּב ;14 ןדנַאהרַאֿפ ד ,(20 ,19 ןגיטֿכַעמלַא

 ,58 ןוָאל 194 ןועּב 129 ןומ) ז ,(34 ,31 ןדַײר 195 ןדרֵע ;28 ןדרָאמ
 ,39 ןטסּולַיג 134 ןטֿכַא ,ןטֿבַײנָא ;935 ,27-93 ,10 ןטלַאה) ס ,(0
 130-37 ןטוג {24 ןטלָאּפשַיג ,ןטרַעֿפ ;10 ןטרָאד ;30 ןטסעמ 9

 .ן ןֿכה) 5 ,(18 ןטלַײװרֶעדסיֹוא }10 ,,7 ןטֿכרָאֿפ ;16 ןטַײװ ,ןטַײצַאּב

 ןלָעֿפַאּב ;13 ןלַעֿפיג 115 ןלַיצרָעד) ל ,(29 ןֿכײלגטסַעד ;24 ,23 ןֿכַאמ
 130 ןלױהרַאֿפ ;42 ןלָאז ;4} ,35-83 ,22 ,15 ,11 ,10 ,1 ןלָעװ 2
 123 ןסָאלשַיג ,ןסיניג ;28 ,4 ןסיוװ) ס ,(94 ןלַיו ;33 ,21 ןלָעוג
 350 ןֿפָארטש ;ןַו ןֿפֹול) 5 ,(27 ןסַײה ;41 ןסַו ;39 ,37 ןסַײהַיג
 ,(39-37 ןצַי ;21 ןצִילּבב צ ,(26 ,23 ןֿפַאשַאב ;38 ,54 ןֿפַאוג
 .רַאֿפ ;27 ןרָעװרַאֿפ ,ןרָעק }28 ןרָעװש) ר ,(22 ןקָארשרַעד 124 ןקוּב) ק

 ,ןרַאװ ,ןרָעװ }35 ןוָעהַיגנָא ,ןררָע ;35 ,54 ,28 ,6 ןרָעה ;29 ןריֿפ
 - .(21 ןרָענּוד } 23 ןרָאּבַיג } 40,35 ,54 ,23-19 ,17 ,1 ןרָאװַיג ,ןדָאװ
 ,20 -,4 למה 4 לגנַע) ם רֶעמּוטש ַא טמּוק לֶע גנּודנֶע רָעד ןַיא ךיֹוא
 וָעֿפ!לטַײד ַא טמוק ןֶע גנּורנַע רֶעְקִיּבלֶעורֲעד ןַיא --- .(42 ,40 ,6

 142 ,40-37 ,35 ,23-29 19 ןעמּוק) מ :ַעטנַאנָאסנָאק עקִידנֲענלָאֿפ ךָאנ ָע
 124 ןְענַיד) נג ,(40 ןָעמּורֿפ ;9 ןַעמַאו 140-37 ,28 ,19 ןָעמָאנ ?ןְעטֶעג

 ךָאנ ךֹוא (40 ,8 ,ןַעֿפור) (?) ֿפ ,(41 ,36 ןָענָעק ן10 ,5 ןָענַײז ;7 ןָענַירד

 ךיא ָּבָאה ,רָיל םָאד קַידנֲעקּורדרֶעּביא (6 --.ס}ן--ײ {0--ו )4

 ,טוָאלָעגסיֹורַא לַארָעּביא -"םקּורְוחת ןנא ! וד
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 איי

 שש 0 יש יש שיש יע שיש יש יש שיש יש יש יש יש יש יש יש ישעי יש יש יש יש יש שיש שיש יש עי יש יש יש ישי

 421 ,19 ,ןןעגנַאֿפנָא ,ןעגנַאֿפטנַא) גנ : ןַעטנַאנָאסנָאק ָעטלָעּפָאט ַעקִי דֲעגלָאֿפ
 ,(26 ןָעקנַײדיג) קנ }(1 ןָעננװ 18 ,2 ןַעגנַאגרָעד ,ןָעגנַאגיג }40 ןַעגנירּב
 ןָעוו , ךיֹוא טמּוק 6 רָעֿכילטַײד ַא -- .0 ןַענרֶעל) נר ,(פ ןָענרָאּברַאֿפ) נר
 ּזַא ,ךיז טַײטשרַאֿפ --- .(10 ,6 ןָעוויג) ַעּבלִיז ַעְקִיּבלֶעוַיִד ףֵא טלַאֿפ ּפָארט רֶעד

 טלָאװֲעג ויֹולּב ּבָאה'כ ,ךַאז יד ןָעלדנַאהַאּב ּוצ רֶעטַײרּב ךַילנַעמנּוא ןַיא ָאד
 ךילטֿפַאשנָעסַיװ ןּוא ׁשַורָאטסִיה רֶעד ןַיא וא ,ןֶעוַײװנָא טַײהנֲעגָעלַעג ַא אּב
 ָענַארֿפ יד ןֶערָעוו טרָעֿפטנַערַאֿפ ןָעזּומ טָעוװ עיֿפַארגָאטרָא רֶעשַידִיי רֶעטֶעדנירגַעּב
 -- .ָע ןֶעמּוטש ןױַאֿפ ןטיס רָעדנּווַאּב ַא ןֶערַיֿפנַײא ןַעֶעװ
 ,ךילגָעמנּוא ןִיא ,טיונ יּפ לע ָאד ּוט ךִיא יװ ,ןָעצנַאגנָיא תֹוא םַעד ןָעוָאלֿפרּוד
 --- ,ֹטוָעהָענ ךָא ד רָעֹּבֶא ,ךַאװש םגה ,טרָעװ גנַאלק רֶעד לַײװ

 .מצ 2

 + ןֶענַאטשָעג רֶע וִיא יאװ | 1
 !ינס רה לע - ,וק5ח תנּתמּכ השמ חמשי
 זי !וקלח תנּתמּב השמ המשי

 !ֹוקלח תנּתמּב השמ חמשי ? ץוָעוועג רֶע זיא סָאװ ןִיא
 !ֹוקלח תנּתמּב השמ חמשי !ֹול תארק ןמאנ דבע יּכ

 ןטלַאהעג רֶע טָאה סָאװ ןיא זז

 {טנַאה רעד ןִיא

 !םיבֹוט םינבא תֹוחּול ינש !ֹוקלח תנּתמּב השמ חמשי
 !וקלה תנּתמּב השמ חמשי
 += ןֶעגנַאנָעג רֶע זיא סָאװ ןַיא

 !ֹוקלח תנּתמּב השמ המשי { ןֶעיּטעגנָא

 ןֹוקלה תנתמּב השמ חמשי !ֹושארּב תראפּת לילּכ
 ןֶענַאטשעג טרָאד זִיא סָאװ

 { ןּבירשֲעג 1
 בותּכ ןכו תּבש ּתרימש !ֹוקלח תנּתמּב השמ חמשי

 ! ךתרֹותּב !וקלה תנּתמּכב השמ חמשי

 . ןַאמצלַאז ;י , װָעשטַאֿבָאמ

 = ,ןָענוװַאד ןָעקַיד'תּבש ןּוֿפ םיקּוסּפ יד --- דיל הרֹוּת-תחמש ַא ךִיֹוא )

 --- . רּודיִפ ןֶעדֶעי ןַיא ןָענַיֿפָעג ּוצ
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 אצ 1.

 ,בקעי תנשֹוש
 ,החמשו הלהצ בקעי תנשֹוש

 .יבדרמ תלכּת דחי םתֹואוַּב

 ,הצנל תייה םתעּושּת

 .(1רֹודו רֹוד לכּב םתוקתו

6 

 - ,רעדניװ רָאנ ןעילּב ײז - ןזיור ענַײש יד
 ;רֶעדניק ס'בקעי ךָאד ןָעמ טנַײמ סָאד
 ןהָעז יצ ,ןֶעיִיקַיגנעמַאזַיצ ָעלַא ךִיז ןֶענֶעז ַײז
 ; ןהָעשִיג זִיא זנוא סָאװ ,םיסנ יד
 ,ןָעמִיקַיגנעמַאזַיצ ָעלַא ךִיז ןֶענָעז ַײז
 ,ןָעמינַיגנַא טָא ןמה סָאװ ,הלּפמ יד ןְהָעז יצ

1 

 ,גנִיי ןגַילק ןַײא רַאֿפ םָערָיגנַא ךַיז טָא ןמה

 ,ֿננָיצ ןשלַאֿפ ןַאז טיט ןָעַײרד יצ רֶעמִיא טקָעלֿפ רֶע

 ;ףָארמש ערטסצנַיֿפ ַא םָיא ףָא ןָעמִיקִיג רֶעּבֶא זַיא םִע

 ,װָאװ ןָעגנַאל ן'טִימ אתזַײװ ןהָיז ןַאז ןֶעגנָאהָינֿפָא טָא ןעמ

111 

 ,רָערנַיוװ םיֹורג ןַײא ךַילקרִיװ רָעז רַימ זַיא םִע

 ,רערנִיק ענַאז טִימ ןֶעגנָעה וצ טמֶעטִינ טִינ ךיז טָא ןמה יֹוזַא יו

 - ,"ןַאּפ ענשַאי, :ןּבִירשִיג ךיז טֶא רֶע

 ,ןַאמירָא רֶעסיֹורג ןַײא ןזֶעויג זיא ןֿפלד ןהָיז ןַאז ןיא

1 

 ,ןּבֶעל סָאד טרָעמַיארֶעֿפ זניא טָא ןמה
 --,ןּבֶעג טלָאװַיג זנַיא רַאֿפ רֶע טָא רֶעּבלִיז רֶענטנָעצ טניזיֹוט ןֶעצ

 יע

 --- .!רֿפרָעדנָיא םירּוּפ טגָאוָעג טרָעוו סָאװ ,הלפת ר רֶעד ןּוֿפ (1



 טא

 1 שא א

 שא א
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 השרשישרשרשרסרשרשד הערשער רשרשרשרשערשרשרשרשרשרשרשרשרשרשרש רשרשרשרשרשרשרשרשרשרשערשרשרשרשרשיצ

 ; ןרָאװינ שרָעדנַא רֶעּבֶא זיא סֶע
 ,ןרָאר ןזיֹולּב םָעֹד ףֶא ןֶעגנָאהְינֿפָא םִיא טָא ןָעמ

 טי

 ,טרָעלקַאּב שרֶעדנַא ךלמ רֶעד ךִיז טָא ךָאנרָעד

 - ,םרָעקרַאֿפ רֶע טָא ןטִיג יצ תֹוריזנ יד
 ,ךלטל:ינש ןרָאװַיג זיא יכדרמ
 ,ךִילַײרֿפ ןרָאוװינ זיא ןשּוש טָאטש !ד ןִיא

 צ1

 ,ררֶע טימ קַאז םָעד ךִיז ןַיֿפ ןֿפרָאוײגּפָארַא טָא יכדרמ
 ,ררָעֿפ םרָעזַײק םָעֹד ףָא ןטַאר טצֶעִיג ךיז טא רֶע ןַיא
 ,טרַיֿפִיג לָימַאצ םָעד רַאֿפ םִע טָא ןַײלַא ןמה ןַיא
 ,טריטקַארטינ ּפָאט םָעד טימ קָענָאג ןַיֿפ םָע טָא רָעטֿכָאט יד ןִיא

 ץזַז

 (;!ןמה רֶעשִי'בנג רֶעד ןרָעוו לָאז טילֿפרַאֿפ
 י !ןָעמָאנ רָענָעֿפַײרט ןַאז ןרָעװ לָאז ןסִירָיגסיֹוא
 - ,ןרַיֿפ ןָאטַיג טָא רֶע סָאװ ,תֹוריסמ עשלַאֿפ ָענַאז רַאֿפ
 ,ןרָילרַאפ טלָעװ רֶעד ןַיֿפ ָעלַא זניא טלָאװָינ רֶע טָא

 ץז1ז

 ('!רַיי רֶעד יכררמ ןַאז לָאז טשנֶעּבִיג
 !טִירַאּב ץנַאנ ןָעַיר רֶע לָאז ןרַעןג ןגיטֿכיל ןַיא

 ,ןָעמָאנ ןַאז ןטִיג יצ ןָעקנֶערִיג קִירנָעטש םִיא טָעוו ןָעמ ןַיא

 ,ןימינּב טבש ןַיֿפ ןִיא ,ךלמה לּואש ןוֿפ םיֹורַא טמִיק רֶע סָאװ

18. 

 (יוּכַאװ ס'נמה שדז ןרָעוו לָאז טֿפילֿפרַאֿפ
 !ּבַאל םָענָעֿפַײרט רִיא ןַיא ןַאז רִיא לָאז םִירַא

 =- ."ירעויה יכדרמ ךנרב; ( --- ("ידּבאל שקּב רשא , ןטה רּורָא, 0

 -- ."ידיהחפמ תשא שרז הוורַא, 6
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 ייבי עי געי
 עי יש יש יש יש יש יש יע יש יש ישי

 ,ןּבֶענ ןָאטִיג םִיא טָא יז סָאװ ,תֹוצַע עשלַאֿפ ָערֵיא רַאפ
 ,ןּבֶעל סָאר ןָעמִינעגַיצ רֶערניק יד טַימ ןַאֵמ םָעד יז טָא

28 

 (::רּתסֶא ָעּביל יר ןַאז לָאז טשנֶעּבִיג

 --:רָעטסעװש ענֶעגַײא ןַײא יװ ,םנִידִינ זנוא טָא יז
 ,ןָעמִיקיג ךלמ םִיצ ןֿפיריגמיא זַיא יז
 ,ןָעמִינַינםיֹורַא טנעה ָערֶעַײו ןיֿפ זנַיַא טָא יז ןִיא

21. 

 -- ,(6 ןטַימ ןַיא ץהנֹוברח ןַארַא-ץמָענ ןַיא
 ; ןטינ יצ ךיֹוא ןָעקנֶערִיג םִיא ןָעמ זָאל
 ,טַאנעס ןשַיװצ ןזָעווַינ זיא רֶע
 ,טַאר ןטינ ַא זניא ףָא ןּבֶענִיג ךָאד טָא רָע

 ;שִיליֹוּפ ףִא ךיֹוא ןָעגנּוזֶעג טרָעװ דַול סָאד

1 
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 זא.

 ת1261:1648 68168, 118ז02מ8 20ת8,

 00 268 {ָד !עקץומבג 28 )680 81:02894
 /8 ?שס)}6 16 1807, 00 + 184021145,

 708 +צ ?שס80 10028 2 62166001 ע82סז0 8001188-
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1:0008084 108001:8 ,68168( 12109:081211808 

 00 28 16/01סר0מ8 097108 ט0ע8מ2,--

 ךצ 062 30012018 00 1:6018 8187 95
 0 2 168 ץה/ 20201128

21 

 "0016, סמגזיישס}מוג 4608 686 ק002161002216,

 80 ?ז 268 1ח1ה| 0 תגתו ג;',6:
 ךיז רז 8608015 8
 1 תב 28 400126 14621168-

 ,ןהָאק .מ .(,ּבּוג רֶעצֶעלדֲעש) ץֵענַעלָעו

 או 72.

 ,טנַאירַאװ

 ,החמשו הלהצ בקעי תנשֹוש
 , יבררמ תלכּת דחי םתֹוארּב
 הצנל תייה םתעּושּת
 ,רֹודו רֹוד לכּב םתוקתו

 - ,רָערנִיװ ןקעמש ןויֹור ענַײש ז
 : רֶערנִיק ם'בקעי ןָעמ טנַײמ סָאר
 ,ןהָעוָעג ןּבָאה ַײז - ,ןָענַאטשעג ןֶענֶעז ַײז
 ,ןהָעשֶעג םיסנ זִיא ץניא יו

 {יצעשזד ַאּכיקַאי - ַאשוור :נקנֶעיּפ 1

 - ,יצָעל ָאקֶעלַאר ךַאּפַאז ךִי
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 ףשרשישישירשרשישגשירשישרשירשישבשישישרשבשבשרשרשרשישישישעישישישישיש-ישיש-ישיש-שישרשישישישרשרשרפ

 ,;לָעשטַאּפ ַי - ילַאטס יקטסישװ

 (: ,ילישַאיװָאּפ ַאנַאמַאה קַאי

 ,גנָיי ןליֹואוו ַא רַאֿפ ןָעֿפִירַאֿפ ךַיז טָאה ןמה 1

 ,גנִיצ ץשלַאֿפ יר טימ טַײרדֶענ טָאה רֶע ןיא

 ; ןרָאװֶעג טשִינ רָאג זָוא םֶָעֹלַא םָעֹד ןַיֿפ
 , ןרָאד ןֿכיֹוה ַא ףָא ןֶעגנָאהֶעגֿפָא םִיא טָאה'מ

 ,ַאקַארדנָאמ ַאז לַילַאװח ָעש ןַאמַאה 1?

 ,ַאקַאּבָאס קַאי םֶעקִיזנֶעי לֵיצנֶעיק

 ;לָאינִיװעשּפ גּוּב ןַאּפ ָאקטסישוװ ָאט ַא
 ,לֵיװַאטסָאּפ (:ָץצִינֶעמֲעש ָעיּבֲעש ַאלר םַאס

 ,דרֶע טָימ קַאז םֶעד ןֿפרָאװֶענּפָארַא טָאה יכדרמ
 ,ררָעֿפ ןֿכילגיניק םָעד ףֶא טצֶעזָענֿפָארַא ךַיז טָאה רֶע ןָיא
 - ,טרַיֿפָעגמַירַא םיֹוצ יד ַאּב םִיא טָאה ןמה
 ,טרָיטקַארט ףַאש ַא טִימ םִיא טָאה שדז ּבַאװ ןַאז

 ,םָעקסַאיּפ'ס קָערָאװ לֵיצּורז ַאקדרָאמ שע
 ,םָעקסוָעלורק ַאינָאק ַאנ רַאשװ ַי

 ,לַיּב ינַארּבָא ַאיַאקָאל ַאז ןַאמַאה

 .לַיורַאװָארּפ ַאינָאק םַאס
 ,ַאלַאטס וקנַאג ַאנ ָאגָעי ַאנָאשז

 ,ַאלַאװָאטקַארטס ָאנ יצשָאטסיצעינ לָעֿפַאש

 (+-ַאלִיצּושז עש םֶעינָעװטרַאמז ז
 (* ,ַאלַיּבַאז עש ץרָעמש ַאנ - וװָערקַאשּפ

 {רּתסָא עמִירֿפ רֶעזנִיא ןַאז לָאז טשנֶעּבַענ ש'זע
 {רֶעטסֶעוװש עַײרטעג ַא יו טנִירֶעג טָאה יז
 ,ןָעגנַאגָעג ךלמ םִיצ יז זַיא ןטֶעּבָעגמִיא
 ,ןָעמִינָעגסָארַא ץניא טנָעה ס'נמה ןַיֿפ

 טָאה שֿפנ תמגע ןּוֿפ, (+ --- .(הילּת ַא) 3216 (=-- :טַיליֹוּפ (ג

 =- ."טע'גרה'רֶעד ךִיז טיֹוט ףַא --- טּולּכ שִיטנִיה, (4 --- ."ןעֿפרָאװָעגּפָארא ךנז וו
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 השישהשרשרשרשרשבשרשרשרשרשרשרשבשבשרשרשרשרשבשרשבשערשרשרשרשבשעגשרשערש בע רשע רשרשע ר ערע רער ערעב

 ;ַאקרֶעטסֶע סַאנ ַאגָאלַאװחָאּפ טז{

 ;ַאננַאֿפ ַאװַילשָעצש ַאלִיּב ַאנָא

 ַאלַאטס םָעלּורק דָעשּפ םֶענלֶעווזָאּפ זֶעֹּב
 ,ַאלַאװָאטַארָיוװ שַאנ יצנֲער ַאנַאמַאה ז

 ,שטְוװָאדַוװַאד המלש : , װָעשטַאֿפָאס

 זש

 א 7

 ,טנַאירַאװ רָעטִיַוווצ

 ,החנאו ןֹוגי תֹועש ןֶָעווֲעג ךָאד ןַיא ןָעטַײצ תֹובָא יד ןַיא
 }החורל העּושי ַא ןיִעווָעג זניא ןַיא ארֹוּב רֶעד
 ,החּפשמ ןָעצנַאג רֶעד טָימ ארֹוּב םָעד ןֶעּביִאל רימ
 6 ,"החמשו הלהצ בקעי תנשֹוש , :רַימ ןֶעגנַיז

 ןיא השיּב (+ ןָא רָאנ ןָענַאטשָעגֿפיא זניא ףָא זיא עשרה ןמה
 = ,(.יש (ןָא

 ;ַײרטַעג רַעַײז ןיִעווָעגנ זניא זיא ארֹוּב רֶעד
 ,ַײנ סָאר ףיִא רָאנ ארֹוּב םָעד ןֶעּביִאל רַימ
 ,"יכררמ תלכּת רחי םתֹוארּכ, :רָימ ןֶעגנִיז

 תּוע ןָעצנַאנ ן'טִימ ןָענַאטשָעגֿפִיא זנִיא ףיִא זיא עשרה:ןמה
 ,חצמ

 {חצנל העּושיַא ןיֵעוועג זנִיא זַיא ארֹוּב רֶעד
 ,חצּפִּב ארֹוּב םָעד ןֶעּביִאל רימ
 ,"חצנל תייה םתעּוׁשּת, :רַימ ןֶעגנַיז

 ,רֹוּב ןָעֿפיט ַא ןעּבָארנָעג זנַיא ףיִא טָאה עשרה:ןמה

 ;רֹושה חֹוחלּכ ןֶעסָעֿפִיא טלָאוװָעג זנַיא טָאה רֶע

 גאדזז "ןעגנּולַײטטימ, (1
 םּוצ ןֶעגניוֶעג ׁשֹפָא דַיל סָאד טרָעװ ,טִימ טלַײט רֶעּבַײושרַאֿפ רֶעד ַיװ

 ,"ליּפש-םירּוּפ, רעד ןּוֿפ סּנלש
 ןֶעֿפָארטס !ד ןָעסַולשרַאֿפ סָאװ ,םיקּוסּפ יד ןּוֿפ ָעלָעוק רֶָעד ןֶעגֶעוו 6

 .אֵצ 71 ּוצ גנּוקרעמנָא חַעז ,{ ש
 ---.(3026 :ש!שטַײד) ארֹומ ,ץירא-ךוד (4 --- .ןהָא (8
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 ,רֹוד לכּכ ארֹוּב םָעד ןֶעּניִאל רַימ
 ,"רֹורו רֹוד לכּב םתוקתו, רִימ ןָעננַיז

 ,ךָאל ןַעֿפיט ַא ןֶעּבָארגֶעג ןנַיא ףיִא טָאה עשרה=ןמה ׁשֶ?
 } ךָאנרֶער העישיַא ןֶעזיִעווֲעג זניא יא ארֹוּב רֶעד
 ,ךָאװ ןַיא תּבש ארֹוּב םָעד ןֶעּביאל רַימ
 חצנל ּומלּכי אלו ּוׁשֹובי אל ְךיֹוק לּכש עירדֹוהל ,  רַימ ןֶעגנַיז

 ,"ךּכ םיסֹוחה לּכ

 ,רֶעטְסֶערג רֶעד עשר רֶעֹד ,עשרהןמה ןֶערֶעוו ללָאז טֿכילֿפרָעֿפ ץצ
 ,רֶעטסֶעֹּב רֶעֹד קידצ רֶעד יֿפדרמ ןֶערֶעװ ללָאז טשטנֶעּבֶענ
 ,רֶעטסֶעװש רַיא טימ שדז ןֶערָעוו ללָאז טֿכַילֿפרֶעֿפ
 (+,רּתסֶא טסַײה יז סָאװ ,רָעטטַימ רֶעזנִיא ןֶערָעוו ללָאז טשטנעּבעג

 ,גרֲעּבנֲעסַײװ,ס ר"ד , דַארגטֶעװַאסִולָעי

 אמ 74.

 ,טנַאירַאװ רָעטַורד

 ,החמשו הלהצ בקעי תנשֹוש

 ,יבררמ תלכּת דחי םתֹוארּב

 ,ררֶעּב ַענגַאל יד טִימ םידיסח יד יֹוא

 ;ררֶע'רד יצ ּפָעק יד טימ ןֶעַײג ַײז סָאװ

 תערהּ:ץיע ןַיֿפ טֿכיזרַאֿפ ןּבָאה ַײז
 6 ,שַאטןמה ַא ןסַיּברַאֿפ ןּבָאה ןַיא

 ,םיֹוּבנַורטְוצ .ָאנשֶעַל

 .נָאמרָעד טרָאד רָעד ןּוֿפ גגּוצֶעורֶעּבִיא) אט 71 ּוצ ןֶעגנּוקרֶעמנָא הָעז (1
 ,(הלפּת רָעש

 ,טלַעֿפ ףֹוס רָעד (3



 .יקצולירּפ חנ ןפכ

 ,ירוד הכל - :רתסא (א
 !יכררמ ידֹוד

 6 ּודֹוה דעו שּוּכמ
 = .ַײרשָענ ןַײד ךיא רֶעה

 1 ןֶעַײרש טִינ ךִיא ללָאז םּורַאװ ,יִע : יכדרמ 6
 ,לָאמש ץנַאג זנּוא טִימ טהָעג סֶע
 ,(* ןַעַײרד זנוא טוט ןמה
 ,לארשי לּכ רֶעּבּביא טהֲעג םֶע

 (* ,ןֶעָעמ ךָאנ ססַײװ ךיא :רתסא 6
 ,ןה אׁשֹונ תֹונֹוועּב ןִיא רֶע

 ןַײלרעגניֿפ ןַײז ךלמ םָעד טִימ
 (= ,ןהָעג ןיֹוש רֶע טוט

5+ 

 !טלַאוֲעג !טלַאוָעג !טלַאוָעג ++ יכדרמ (ש
 דלַאּב רָאנ הָעג !ןֶעּבֶעל רּתסא
 ,רֶעה רֶעדדִיוװ ףּכיּת םמָאק ןּוא
 ((!רהָעמַאד ןַיא רצח םִיא סַאװ ,רֶעה

 ,ןיֹורק ןֶעּנֶעלרַעטַאֿפ :רּתסא (ה
 ,ןיֹול ןַײא רָאֿפ ךיא גירק סָאװ
 ,יִעגָאז רֶעדדִיוװ ןעממָאק ללָאז ךיא ססַאד

 ? ןֶע גָארט ןֶעצרֶעה ןִיא םֶע ללָאז דנִיק שִידרִיי ןַײק

 ,יֹז רָאנ ּוד ּוט

 ,(=יֹוד טַינ ּוד ּבַײלּב
 ,וטש חמי הרּפּכ עשרה:ןמה

 + יכררמ 0

 ןֶעממּוקּוצ םֶע ללָאז דנִיק שִידדִייןַאק ,ָאא :רּתפא 6

 . ןָעממּונֲענרָאֿפ ּבָאה רַימ טַײקגָידנַיוװשֶעג יד ןִיא ךִיא סַאװ

 ,טרָשד (6 --- ,'א ,'א ,"רתסא-.תלגמ, (= -- .יכא "ןעגנולַײטטימ, )

 / ,שרָאד (' --. יי ,'ג ,"רתסא.תלגמ, ( = ,ןװט6 = 'יןעהארד ('---*א ,'ד

 ,ָאד 2 = '/ ,'ד
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 .ישיישושיליליקילישישישיסי יי יע שעילישטשש יביט יב לייביש שישרשבערעריט

 ,רָעטֿכָאט ןַײמ ,ןֶעּבֶעל רּתסא :יכדרמ (ח

 :רעצמ (סקי ריד װ
 רֶעטֿכָעלֶעג ןַײא ןַא רימ טהָעג סֶע
 ,ררַאנ שֹורושחא רֶעּבּבִיא
 !ןֶעּבַײלּב (יַײּב ןֶעּבֶעל ָאד ןַאמ ןנֶעק עַיװ
 / ,ןָעּבַײרש ןַאמ טוט ןֶעַײלעצנַאק ץלַא ןַיא
 ,ןֶעּבַײרטרֶעֿפ ּוצ דנּוא ןֶע'גרה'ּוצסיֹוא ןֶעדִיי יד

 !ןּוט טָאג רימ ללָאז םנח רסח ;רּתסא ט

 ריד ּוד טסוט סַאװ ,ןֶעּבעלרָעמַאֿפ

 (6+ןַא ןַײלקָעז ןֶעּבָארג ןָענַײא
 (+1גָארֿפ ןַא רָאֿפ סַאד ןַיא סַאװ :יּכדרמ 6

 ,(:ןעטסאר דניא ןֶעהּור ָאד ןַאמ ןנֶעק ָאװ
 גָאט ַײרד ַײװצ ,רֶעּבּכַיל גָאז
 (= ,ןעטסַאֿפ ןָעדִיי יד ןָעללָאז
 ןַײז ּוצ עלַא

 - ,תֹועמד ררֹוי
 ןַײז וצ לטבמ

 ,תֹוער תֹורזנ יד
 הקדצ דנּוא הלפּת ,הבּושּת ךרּוד
 ,יקנ ךַײא טֿכַאמ תֹורבע ןָאֿפ

 הרירּכ ןַײק טסנָאז ןָעּבַאה רַימ ןנָעד
 ,הרזנ יד ןןַײז ּוצ לטבמ

 ,םיאטח ץסיֹורג ָערֶעזנּוא רֶעּבִיא
 .םיער םישעמ ָץרֶעזנּוא דנּוא
 ,קָעװַא זיא גָאט עטירד רֶעד
 ,קָעו יד ּבַא ּונ טמָענ
 (' ,קלמע רכז החמּת ֹוחמ

 !טטָאג רֶעטֿכֶערֶעג ּוד ,לא :רּתסא (אי
 ,המחנ ענַײא רימ קקִיש

 ײַײּב ןֶעּבֶעל (= --- .(לַעטַײז ןֶעט-58 ןֿפַא גנּוקרֶעמנָא הֶעֹו) טשִינרָאג (1

 -+ ןֶעטסַאר (5 ,גָעַרֿפ (4--- .'ד ,יד ן'א ,'ד ,"רתסא תלנמ, (3---.ַײּברָעד

 רּתסא סָאד טגָאז הלגמ רֶעד ןיא (6 --- .41 .םּונ ּוצ גנּוקרַעמנָא יז - ןָעטסּור - -
 -- .ט"י ,ה"כ ,םירבד (ז --- .(ו"מ ,'ד)



 2 1 , יקצּנלַירּפ הנ 124
 יש יש

 ,טטָאּפש ּוצ רנּוא דנַאש ּוצ ןָעדרֶעוו טינ רָיװ ססַאד :
 ,המקנ ןַאק אנֹוש םָעד

 ,רנִיק ןַײמ ,ןָעּבעלרּתסא :ינדרמ י
 ,תומלשּב םָעלַא ךָאד טסּוט ּוד
 ,רנַיז ץנַײמ רֶעּבּבִיא הָעוו
 ,תיממ ןַײז רַאג רַיד טסרֶעװ ּוד

 ,ןַעָעַמ ךָאנ ססַײװ ךיא :רּתסא

 ,(ןַעֲעש ץנַאג ןַא רַימ ּוט ךִיא
 עֿכמינּפ ןַירג ןַײמ טַימ רֶעוו דנּוא
 ,ןהֵענ ךלמ םָעד ּוצ

 ,הלישפ ןַײד ומ ,ןעבעלרתפא ;יכדרמ 67
 ,הלּואנ יד טסגנֶערּב וד ,ףָאה ךִיא
 יקּב ןֶעננעז ןֶעדִיי רימ
 (= ,הקדצ דנּוא הלפּת ,הבּושּת ןִיא
 ,ןַעקקִיוקרֶע זנוא ּוט ,טטָאנ רָעססיורג

 (= ,ןַעקקִיש םיכאלמ ַײרד יד זנוא ּוט

 ,היכז יד ןָעּבָאה ןָעללָאז רָיוו ססַאד
 (*ָעהָימֲעּב זנּוא רַיֿפ ךַיז תֹובָא ָערזנּוא ססַאד
 (= .ץעה לע וינבּו ןמה תא ּולֹתיו

 ,הרֹוא התיה םידּוהיְל ;רּתסא 0ש
 (* ,ןוששו החמשו
 {ארֹימ ןַאק ּבָאה ןּבָעלרָעטַאֿפ
 , ןתח ןַאמ זָיא שֹורושחא

 ( ,ןעגנַאװ יד ּכַא יד שַאװ :יכדרמ 66
 טּונ ץנַאג םהִיֹא טִימ רֶער
 ןַעננַאלנִיה רָיד רֶע ררָעוװ ָאז
 (* ,טּור ָענֶערלָאג עִיר

 ו) רָערַיל ָעשידָיי ָעטלַא יד ןַיא וויטָאמ רֶערָעלּוּפָאּפ (6 --- .ןָעש (1
 16 'נ ןֶעַּביֹוא ,ְךיֹוא הָעְו םיכאלמ ַײרד !ד ןֶעגָעוו (3 --- .(46 ,48 'ג ןֶעּבִיֹוא
 ,(1+) 9 :ןרָעמּוג יד ןֶעביוא ךַײלגרַאֿפ (+-- .(טזז1 ,טזז) 44 'נ ןּוא (1ש)

 -- .'י '}| ,"רּתסא ,גט, (* -- .(111) 15 ,(111) 15 .(111) 12 ,(14) 0

 --.א"י ,'ד ,א"מ (5-- ,ןֶעּפִיל (ז--- .ו"ט ,'ה ,טרָאד (6



 158 . רֶעדַילסקלָאֿפ ַעשידַיי
 ;ערשרשערסערט/ ערע טעטש רער ערע טי ריש שיש יש יש ריש יש 6 =

 ,ןֶעהָעׁשֶעג רלַאּב לָאז םִָע :רּתסא (י
 ,ןָעהָעטש רַימ ַײּב ןֶעללָאז םיֿכאלמ ַײרד יד
 טַײצ עגנַאל ןָאש רַימ טַאה רֶע
 ,(: ןֶעהֶעוָעג טינ ןֶעניֹוא ןַײז רַאֿפ

 ,(6= לאפר ,לאירבנ ,לאכימ ;י כ ד ר מ (חי

 !לָאמ סעִיר טיֹונ רֶעֹד סיֹוא זנּוא טֿפלֶעה

 ,ןהָעטש רּתסא ןַײמ ַײּב טּוט דנּוא

 ,ןח אׁששֹונ ןַײז רהֵיא טססָאל

 ,םכח ןַײא טסּבַײלּב ּוד ,ןֶָעּבֶעלרעטַאֿפ ;רּתסא ט

 ,םיכאלמ ַײרד יד רַימ טפרַידנַאממָאק

 ,ןֶעקִיווקרֶע זנּוא ּוט ,טטָאנ רֶעססיֹורג

 ,ןֶעקַיש םיֿכאלמ ַײרד יד זנּוא ּוט

 היבז יד ןֶעּבָאה ןֶעללָאז רַימ ססַאד

 ,ָץֹהֵיטֶעּב ונּוא רַיֿפ ךיז תֹובָא ערזנּוא סַאד

 ( ,"ץעה לע וינבּו ןמה תא ולתיו

10 

 ,םַענַײלק ןַאק זיא ססַאד ,דנִיק ןַײמ

 ,תּונעּת רּתסא זֵיא רהָאי עללַא

 ,ןֶעצרֶעה ןיא טטָאנ ךַײא טמענ

 .ןֶעצרֲעטש עשר ןֶָעד רֶע דרֶעוו

 ,השעמ ץצנַאנ םַאד ןַאטֶעג טַאה רֶע

 ,((השענ רשא לּכ תא עדי יכדרמו

 ,ןֹוממ ,לֹוּק ,םוצ
 ןעמָאנ ןַײז טְקֶעמֶעגסיֹוא

 ,ןטה ינבּו שרז םא

 זדז

 ,םירּוּפ םירּוּפ ,םירוּפ
 . ןֶערָאּכעג זנוא ךרּוד

 ינָאלּפ א גָיטנֲעק (+ --.6 ,ד"י ,ןָעּביֹוא הֵעו (= -- .א"י ,'ד ,"רּתסא ת ,גמ, (1

 8 ָעטצָעל יד -- } םָעּפש ּוצ -- ט"י-ז"ט ץנַאג ןּוא ו"ט ןוֿפ ןַעורֲעֿפ 2 ָעטצַעל יד : רֶעט

 --- ,'א ,יד *.א .גמ, (+-- ,ד"י ןיא ןָעוועג ןיֹוש ןֶענָעו טיו ןֶעורָעֿפ



 .יקצּולירּפ חנ 1 6
 ,,השירשרשיר-רשילשירירייר-/הי/השירשהייהא ראש ראשי ראש ר א א ר ר ר יש ישי יש יש יש יש יש בשר שיש יש סע שש

 םירּוחּב ץנַײז טימ ןמה

 ,ןָערָאלרֶעֿפ זנּוא ךרוד
 (= ,הכ) הּכ ןיפו

 ,הררש .רעפסיורג ןַײא רַאװ רֶע
 ,ומש חמי ,רֶע זיא ּונ

 ,הרּפּכ זנוא ךרּוד
 הריפּכ ןַא רָאֿפ ךַא סַאד רָאװ סַאװ

 ,הריסמ ןַא ָאז ןֶעּבֶעגּוצנָא

 (ןָעגלַאג ןֶעד ןַא רֶע טגנֶעה ּונ
 ,הריד ןַאק טַאה דנּוא

 ןא

 ,זיֹוה דנוא ףָאה טימ ,ןמה
 ,םיֹוא טטָארֶעג ךיד רַיוװ ןֶעּבַאה ןָעׁש עַיװ
 ,ןרֶעטסֶעג ןֶעזֶעווֶעג ּוד טסִיּב בושח עַיװ
 (+ ,רּתסאל ןמה תא יּתתנ הנהו
 הצח ֹול רשא לכו
 (* ,אֵצי יכדרמו יכדרמו
 ,ןֶענהָאװ ןַאמ נעמ הריד ןַײז ןִיא
 ,ןָענָאש ןַאמ גָעמ רֹובּכ ןַײז רנּוא
 ,ַײװ ,ַײװ, :ןָעירשֶענ טָאה ןמה
 ,ַײרטֶענ ןֶעוָעועג טִינ ךיא ןִיּב ךלמ םָעד דנּוא טטָאנ

 ,"יכדרמל ֹול רשא לּכ תא (?רתיו

 עי

 !תּוטש הּברמ ,םירבד הּכרמ
 .ןעססעִילש רַיװ ןָעללָאװ טַימַאד דנּוא
 ,םםיג ןֶעד ֹוצ ּוד טסגָאז סַאװ ,ןֶעּבעלרָעטַאֿפ
 (=?ןֶעססעֶינֶעּב ןּוט טָאה ןהָיא רֶעטֿפָאט יד יו
 ,,תֹּב יד יז דנּוא ,בַא רֶעד רַאװ רֶע
 ,ןֶעגַײװש ןָאֿפ לליטש רַימ ןֶעללֶעוו ָאד

 ,ב'י 'ב-,"תומש; )4

 - ,16 ,הלגמ (5 -- ,ן"ט ,יח:
 טרָאד (4 - .יז ,'ח ,",א ,גמ, (6 - ,הילּת (
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 127 , רעדַילסקלָאֿפ ָעשִירַיי
 א,

 ,םַאנשטוֿפ רֶע רָאװ לָאמ םעַיד
 1 ,ןֶעגָערט ּוצ טגנֶעהָעגֿפיױוא ןהָיא יז ןָעּבָאה !

 ,תונצמק טימ ללָאֿפ
 ,תונמחר ןַאק םהִיא רֶעֹּכּבִיא
 ןתונמ:חלש ןֶעג:רּב ןֶעגלַאג ןַא ןהָיא רַימ ןֶעללֶעוו םירּוּפ

 לע

 תנֹומ טִינ ךַײא דַײז ,םינמחר ינּב

 (3 ,והערל שיא תונמ חֹולשמ

 ,ןעקִיװקרע טַײל עמרַא טּוט דנּוא

 ..ןעקיש תלוכי רֶעַײא ךָאנ טּוט
 ,ןֶעגעַינגרֶעֿפ טימ ךָילּפָערק םירּוּפ טקקיש

 ,ןענעיל טינ טבַײלב םידוּפ ןכעד

 ,םֹולש ןַיא דנּוא גיטסּול טֶעתֶעל

 ,םילמבנ אל םירוּפ ימי

 ,ףֹוס ןַאק טַאה םירּוּפ

 (+ ,ףֿפָאה ףּורד רהָאי עללַא ךִיא

 (+ ,בֹוטל רּוכְו הנוברח םגו

 (* .ןהָאק .י ו"ד .(ןעסַײרּפ) ץנווָאטַאק

 ---- ןָעלמַאזֿפיֹונַעצ טלָעג (3 -- .ש"י'ט ,",א ,גמ, (3 --- ,ןַענֲעקִירט (1

 *רהָאי ןֶעט-10 ןָעטַימ ןִיא טרֶעהָעג סֶע טָאה רֶע (5 -- - ."כקעי תנשֹוש; ןּוֿפ (

 ,גגִיטטָע ג ןֹיעמש רֶעגנִיו-סירּוּפ ןנֿפ (דנַאלשטַײד} ַאנָאטלַא ןַיא טרָעדנּוה

 .(קָעַײרד) לֶעגנַאורט ַא ףַא טרִונַאּפמָאקַא ןַײלַא ךיז ןָעגניז םַאּב טָאה רֶעֿכלָעוז
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 מ
 ( ,קידצה יֿכדרמ טימ עשרה:ןמה ןוֿפ עדער ַא

 !ןעש רֶעַײז ךימ טסלֶעדנַאהֶעּב ,ַא !יכדרמ - {
 .ןהֵעג טלָעוו רֶעד ןוֿפ יטסַעװ רַאֿפרֶעַד
 ;ךלמ םַאּב תובּושח ענַאמ טסהָעז !יכררמ
 ,ךעלַײרֿפ ץנַאנ ןעֿכַאט ןדָיי ענַאד ַײּב לֶעוו ךִיא
 ,ןליק טילּב רֶעַײא ןַיא ץרַאה ןַאמ רַימ זַימ ךִיא
 ,"ןלּוש ץלַא ןַיא ןּבַארש סָאר (= טגימ רִיא

 ;ןטיב יג רוה יצ ךױ לעװ ךיא !ןסד - זת

 !ןגעלנָא ּפָאק םעד טימ וליפא טסלָאז

 ? הריקח ןַאד רַימ גיֹוט סָאװ !עשר

 !הרינּפ יד םינּפ ןַאד ףֶא ןיוש (+טגעל סֶע ,העז

 ּבַאװ ןַאד שדז ןּוֿפ הצִע יד

 ,ּבַאל ןַאד ףֶא ןֶעמִיק ץַינַיצ טַיג רֶעַײז טֶעוו

 ,גָאטרָעַײֿפ ןַײא ןֿכַאמ רַיד ךרוד ןלָעוװו לארשִי לּכ
 !גָאלק יד ןַעמיק טֶעוו ּבַאװ ןַאד טימ רַיד ףֶא ןּוא

 ,הריזנ ןַאד ןַיֿפ ןַאז ליצמ זנַיא טֶעוו ּונרֵצֹוי
 ,"הרהמּב הלפמ ןַײא ןֶעמִיק טֶעוו רַיד ףֶא ןִיא !

 "תונמ:חֹולשמ , תֹווצמ םייקמ טָאז

 .תּונציל ןַיק טַינ טֿכַאמ רֶערהֶעל ןַאמ ןַיֿפ ןַיא

 ,ןֿפלָעה ת'ישה ךַא טֶעװ הז תּוכֹזּבּו

 ,ןפֹוא ןטסֶעּב םִעֹד ףֶא החלצהו הכרּב

 ,ןֿפרָאװרָעֿפ עשרה ןמה ןיֹוׁש ןּבָאה רַימ זַא ,טנַאה ןִיא
 ,,,ןֿפנָארּב לֶעסִיּב ַא ןֶעקנירט רַימ ןֿפרַאד

 ,,,!רָעֹרַירּב ,םייחל ,םייחל !רֶעדִירּב ,םייחל ,םייחל

 ,וקצָעלַאקס ,י ,ָעמּואווַאלס

 -ףלָעוװוצ םלַא ךָאנ זַא ,רֶעקישנַײוַא רֶעֹד רָימ טּבײרש דִול םָעד ןֶענָעוו )

 , תוינשמ ַא סנָעדוָיז ןַײז ןנֿפ רֶעטֶעלּב יד ןֲעשַיװצ ןָענּוֿפָעג סַע רֶע טָאה לֶעגנִיי גִירָעּי

 ןייּבר םַײּב טרֶעהָעג רָאי ָעבִילטֶע רַאֿפ םָע טָאה'ר ןַא ,טלָעצרֶעד םִיא טָאה ָעדִייז רֶעד
 --- טֿבַאמָעג ךַיו םידיסח ַײװצ ןָעּבָאה ,הדועס רֶעד ַאּב ,םירוּפ :שָע ּבשוִע םט ןַיא
 ,רֶערָעַײו "ָערָערא רֶעֹד ךָאנ ןּוא ---- ,יֿכדרמ רַאֿפ רֶעטַיײװצ רֶעד ןּוא , ןמה רַאֿפ רֶענִיַיא

 -- .ןז} קידנָעגנִיז ,טצנַאטָעגטַימ םידיסה עלַא ןָעּבָאה
 ןָאק ָעְקַיּבלֶעוסָאד - "לַיּפש -שֹורושחַא ,'נַא סֶעּפֶע ןוֿפ טנעמגַארֿפ , גָיטנֶעק 2

 --- ,טגל (+ --- .טגָעמ (3 .--- 75 'נ ןוֿפ ן ןֶעגֶעוו ןֶעגָאו ןָעט
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 10 . רֶערַילסקלָאֿפ ַעשִירַיי

 ףשישישישיקישישישישישישישישישגשישישגשבלישישב רב לי שבשבבבעב יב בבקירדעישבשה עבד לאטא

 גמ 77,

:1 
 ;שורושחא

 - :(יּבַאװ ןַאמ יּתשו יצ ןַארַא ַײנ (= ןמה .,ןמה

 ,(+ּבַאל ןטעקַאנ םָענַײש רִיא טימ ןַעמִיקנַארַא יז זָאל

 - ,(ןעָאמ ַא רַאֿפ ּבַאװ ַא יו יֹוזַא

 .(=ןָעֶאט םָאד יז ןָאל ,(ָאֿפַײג ,(=ָאלענש

 ש:
 ; (יּתשו ַאּב) ןמה

 - (:לָאמַײק (י* ןֶענִיא יצ ךָאנ ְךָע ןִיּב (* םָענַאשטָאּב ַץניֹוזַא טימ
 .ןָעמִיקִיגנַארַא טשִינ

 2 קא ;יּתשו
 6 ט 2- שרה סָאד זַיא סַאװ 26 +* לא לג יא ?סאר ןי

6 2 2 2 
 ער 4 0

 = טא 3 = : += ןמה

 2 4 = ֹּב :ןֿפָארּפשִינ טָא שורושחַא גָינֲעק רֵעֹד

 =-  ףֵ) == ,ּבַאל ןעטְעקַאפ.םָענַײש רִיא טימ ןָעמוקנַארא לָאז ןגינעק יד
= : : +} 2546 

 2 8 2 - ,ןָעָאמ ַא רַאֿפ ּבַאװ ַא יװ יֹוזַא
 : 4 3 2 שי

 2 2 68 2- רז= ?.ֶעֶאט סָאד ןגינָעק שב לָאז ָאֿכַײג ,ָאלענש
 0 4 ר 5 : 5 :

: 2 :2 2 0 2 

 = = ם* = + 4 2 ןיִּתשִו
 יי א = לאֲעַא אז ךִיז טימ לַע טכַאט סאו ,ךַא 6 .= לא ָאז ךיז טימ לע טכאמ/

 טא טקאב וִיא רֶע ןָעְנַג :6* טסרֶעּבלַעז ןָענָאמַאר ?ףְאזמִרע לָאז
 4,784 .ףָעֹונ רָעטסַײטלַאטש (י ָאטַאֿפנָאטלַע 425,

 יי טא 2 = אש

 שורושחא טקיש הלגמ רֶעד ןִיא 6 , ליּפש-שרושחַא ַא ןוֿפ ןֶעששַלטגַארֿפ (1 :

 יא -?- .ןַאט (5 ,ּבַײל (6 ---,בַײװ (3 --- .םיסירס ןִעּבִיו יד רָאנ ,ןָע'נמה טינ
 = = . 'טססוּפמ ןַעשִילֹוּפ ןּוֿפ לָאצרֲעמ (9 --- .ןּוט (5--- .רֶעֿביג (ז --- .רָעלֲענש (8
 2 = - םרִאֿפ עשַישטַײד:נַײר (10 --- ,ןַעטַײקשַירַאנ ,תֹורּוׁשּב ענדָאמ .ה .ד --- . (ךרָאטש)
 . 0 20 28 .רַעט ן'רַאֿפ .ןָעמרָאֿפ ַעדַיּב טֿכיֹורּבֲעג ןַערַעװ ןֶעליֹוּפ ןַיא . (816 ןנֿפ ווַיטַאד)

 עס = א 2 ר

 7 0 3 גאהֲעװ ַעטצַעֹל יד .יִז ןּוא ךיא :ןָאזרַעּפ רַעטִירד ןּוֿפ טרָאװרַיֿפ ןנֿפ לָאצ

 8 = 7 ש- ;=ןָע'ַבּושח יֹוזַא רַעדֶא ןערָעטְלַע'נַא ּוצ עגֹונּב קיד'צרָא-ךרד רֶעט רַאֿפ טנֲעֹכַערָעג
 ,2 : / 2 "טמָענ; ;"ןָעמָענ יא ןּוא "טמַענ ריא, ; ןָעט טגָאז ןַעליֹוּפ ןיא --- ,שנֲעמ

 55 ;)" ָָעשישטַײד ןוֿפ טמַאטש - ,םרָאֿפ עטלַא'נַא (:5 --- .לָאטנַײק (ג1 --- ."יז ןָעמֶענ
 26 = , רֶעמָאמרָעטַלָע עז --== .טסּבלֶעז - טסרָעּבלֶעז --- . "רָעּבלֶעוו טרָאװסדנַאטשמּוא

 = קי
 יש

 יה :





 151 . רָעדַילסקלָאֿפ ָעשִוריי
 עשו שש

 - םטינ ןיא ּבָאה רִיא ךָאנ ןַײמש יצ טשיינ

 (:!טִילּב םֶעגנּוי רַיא ןסָינַאֿפ יצ טלַאּב ןַיא

1 

 .יתשו

 ,ָאּבַארש ָארורּבכ ,ךַא ,(:ָאּבַארש (יָאדּורּב ,ךַא
 ּוןטָערטֿכַאנ ךֶעלעטַירט ַײרד ַא ןֶענֶעק רימ ךֶע לֶע (:ָאמָאט
 ןַאמ גינעק (:םָענֲעריֹוּבַינ םַאּב ןֶענעק רימ ְךֶע לע ָאמָאט

 ? ןטֶעּבסָא ןַיא ןָענַײװסָא ןּבעל גנוי
 ,ןטֶערט ךיא יט טָערט םָענַײלק ַא טַימ
 גינָעק ןרַאֿפ ךַיא יט טֶעּבֶעג ןַיא ַײרשֶענ (זָאטַיּב םיֹורגַא טִימ

 !ןטֶעּב
 ,טקֶעטשִינ לרַײא ןַיא ןטסָאמִינ ןַיא ןניֹואוינ ןִיּב ךַיא
 ,ןַײג ןּברַאטש םָעלַא םָעֹד ןַיֿפ ךיא סּומ טנַאה ןַיא

 עלָעּבַאו םֶערֶעי היארַא ןָעמָענ (יקנֶע (יץטֶע טלָאז (ָאּכירַאד
 ;(?ָאדניזַאּב

 א רׂשיה ךרדּב ןטלַאה ןָענַאמ (:יִערֶעקנֶע ןֶעַימ לָאז ץטֶע
 ,ןֿכַאמ רַימ טַימ (::עטסָאז ְךַײנ , ןמה ,ןמה
 {ןֿכַאל ןִיא ןטָעּפש רַימ ןַיֿפ טשִינ ןלָאז ןֶעדּוי יד זַא

 ןֶעקֶערּוצ ךימ עטסָאז ךַײנ ןַיא
 ןַײוװש ןַײק ןיא םָערָאװ ןַײק ןַיא ריזח ןַײק זַא
 . ןקָעל ןַיא ןקֶעמש טָילּב ןַאמ ןֶעַימ טשינ ןלָאז
 {טֿכַארטִיגסָא םָאד טָא'ס (?איִעװ ,ץטֶע טסַײװ ןיא

 (+!טֿכַאנ ָעטִיגַא ןעטשרֶעֿפ ַָעלַא רנַיא

 --- רָעּבַײרש (6 --- .רֶעדּוּב (= --- ,עױַאשנַאֿפסקלָאֿפַא ךיֹוא (1
 טָאה (ןז) רַעַירֿפ !לֵירט ַא, :םּפָָעש יֹורֿפ ןוֿפ גנּוקרַעמנָא (5 --- .רָעמָאט (4

 ,ןָעווַיג רַעטסַײמלַאטש ַא ָאטַאֿפ-ָאטלַע רַיא ַאּב ןיא רֶע ןַא ,טלַערַייג םִיא יז

 .וּבַי נ ַא ןיא'ר וַא ,ןיֹוׁש יז טגָאז ,םִיא יצ ןעמּוקנָא ףרַאד :ז ןָעוו ,טציא ןַיא

 --- ,(אשרַאװ) רַיא (4 --- .רָעּבִירֲעַד (ז ---.רָעשִיֹּב (6---.י "גינעק רָע ַע ר

 --- ,וטסלָאז (15 --- ,(אשרַאוו) ָערֶעַײא (11 ---- ,רָעדנּזַאּב (10 -- ,(אשרַאוו) ךַײא (פ
 *םירופ יד רָאנ ,יּתשו טינ ןיֹוש טגָאז ןָעורֲעֿפ ַײװצ יד ( -- .רֶעװ (
 טרָעלַיּפש
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 ער ערשט ר רשע רע רשי רשי שיש שיש ר ששי רשרעיר-

 ר
= 

 ש

 ;(טיט םייתשו ךַאנ) שֹורוׁשחא
 ,(?ָאנַײק (:ץרָעָארט ןיא
 {(גָאנַײא טשִינ ךָאנ
 ,ָאנַײק ץרֶעָארט ןַיא
 (4!ָאנַײא טשִינ ךָאנ
 ןשַאװ ןָעדַײמ ָעשירּי טימ תּבש ןָעָאטָעג טַאה יּתשו ,יּתשו

 ,ןֶענִיּפש ןיא
 = ,ןָעגיוַײג ןרָעטש רַיא ףֶא ןרָאה ַא ןָעָאטִיג יז םָא ָאּבִירַאד
 ,ָאנַײק ץרֶעָארט ןִיא
 ,ָאנַײא טשִינ ךָאנ
 , ָאנַײק ץרֶעָארט ןִיא
 ,ָאנַײא טשִינ ךָאנ

 לז

 גָינֶעק םָעֹד ןָע'טס'רַאֿפ יצ ןָא ךַיז ןֶעדִיײר רַענַיד ייווצ ם'שורושחא ַ!װ , םָעדֿבָאנ)

 יצ ךַיו טסַילשַאּב יו ןּוא ,ץרּתסא רֶעֹּבַיא סָאד טִיג ןִיא סָאד טרָעה ינדרמ ןִיא

 (5 .(םִיא ןצ ןַײג

 ;שורושחא

 {(ָאיֶענַאּב ןַאד ןיא סַאװ ,רּתסא ,רּתסא

 ,(?ָאיֵעהַא לסִיּב ַא רָימ יצ (יָאנהֶענ

 ;ןּבעל םָענַײמ ןַיא רימ ךָאד טַײנ סֶע ןרָאװ

 !ןּבֶעגקֶעװַא ריד ְךֶע לֶע הכילמ ָעּבלַאה ַא
 ,ָאיָענַאּב ןַאר ןַיא סַאװ ,רּתסא ןַיא רּתסא
 - ,ָאיֶעהַא לסִיּב ַא רָימ יצ ָאנהָענ

 !ןּבעל םענַאמ ןַיא רַימ ךָאד טַײנ סע

 !ןּבעגּפָארַא רֶיד ךֶע לע ּפָאק ןַיֿפ ןיֹורק יד

 = .רָענַיק (* -- .(ויטַארָעּפםִיא ןוֿפ םרָאֿפ רָעווֶעשרַאװ) -- ,טרָעיֹורט ( :

 טמַאטש (+ -- .טשִינ ךַיא ַיטשרַעֿפ ףּורסיוא םָעד ןּוֿפ ןַיז םָעד (4 - .רֶענַײא (פ
 -- ,ןָעטָארקֶעגַא ָערֶעּביֹװ רָאג טינ ָעֿכָילטֶע ןַארַאֿפ ןרָאה םָעֹד ןֶעגָעוו -- ,שרדמ ןוֿפ
 ינדרמל רבדה ערויו, ;( ב"ּכ ,יּב) ויֹולּב טַײטש הלגמ רֶעד ןִיא :רָעטנָאלּפ ַא (8
 *ןלשַאּב, םּוש ןַייק ןנֿפ = ,"יבדרמ םשּב ךלמל רּתְסֹא רמאֹּתו הּכלמה רּתסאֹל דגיו
 --.רָעהַא (?-- .רָאג ןהָענ (=- .רָעגַאּב (ז - .טשינ דֶער ןַיק ָאד ןָוא "ךִיז ןָעט



 15 , רֶעדַילסקלָאֿפ ָעשידַוּי
 שיש ישישישיששיבשגשבשיששגשבשבבשבשבשישבשישישישישבשבשירשישב עב עבר בעי

 { רּתסֶא

 ןָענָערּב רימ ךָאד טיט ןצרַאה םָענַאמ ןַיא ,ְךָא ,ךָא ,ךָא

 ,(ָאיַאֿפ ןָעמַאלֿפ יו יֹוזַא

 ,(ָאיַאט ץנַאנ רַימ ַאּב ךָאד זאא שֹורושחא גַינעק רֶעד

 ַּאד ןסֶע טשִינ טסָאז ,ןגָאז טקַישַיגנַארַא רימ טָא יכדרמ

 (ןֶעֶעג רָיד ריד טָע'מ סַאװ ,ןסֶע

 יג קילגמִיא'נַא םֹולשּו סח ןּבעל ןַאד טימ ךָאנ ןָעק'ס לַאװ

 ,ןָעָעש

 טזז

 ,טַײרג ןִיא גיטרַאֿפ טֿכַאמיג ךָאז טָא רֹּתסֶא ָענַײש יד

 ,טיֹור ןַאז ןלָאז ַײז ,ןֶעקַאּב יד טּבֶערַאֿפינ ךָאז טָא יז

 ,(גָאיט םֵגָינֲעק םֶעד ַאּב טלעטשִינ ךָאז טָאז ןַיא

 ,(ָאיא וצ ָעיִקֲעְטְש סַאד טקָעטשַיגסָא רֶע טָא

 !שורושחא

 זָאיענַאּב ןַאד זיא םַאװ ,רּתסא ןַיא רּתסֹא
 !ָאיָעהַא רָימ יצ לֹסִיּבַא ָאנהֶענ

 ; רּתסָא
 ,ןטערטיצ גינֲעַק ןסיֹורג םָעֹד ַיצ יט ךַיא
 ..ןטָעֹּב לַאּב ןַאמ ףָא ןעןמה טימ ךיד יט ךִיא ןַיא

 , סּפָעש היח ,אשרַאװ

 גאט 7284

 ,, ריש רומזמ תֹונננּב חצנמל

 ,רָעטָאֿפ רֶעניטֿכָעמלַא ,טָאג רֶעגָיטֿכעמלַא
 ,ךַײה רֶעד ןאא טסצִיז יד

 { רֶעדִינ רֶעד ןיא טסקִיק יד ןַיא טסהָעז יד ןיא

 =--,רָיא (5 --- .ריט (4 ---. ןָעּבֶעג (8 --- .רֶעַײט (ג --- .רעַײֿפ (ג
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 יש ישי יקר יש שיש היט יש ר יש שיש יש יש יש יש יש יש יש יש שיש יש ישי יש יש יש יש יש יש יש יש;

 , יקצּולַירּפ חנ

 ,ןשנעמ םָעֹד יטסֿפָארטש טנַאה ןַײא טַימ
 (: ,יטסשנֶעּב רֶערֶעדנַא רֶעד טימ ןַיא

 :ךַיר ךַיא טָעּב םּורֲעד ןיא
 ,ינּב ךמע לע ךנֹורה ךֹוּפשּת לא
 ,קירצה יכדרמ ףָא ןּבָא תונמהר טסָאז

 ,הָעװ רֶעַײז זניא טָיט סֶע סָאװ

 (= 'יכהפמז ידיה/; ידוה/ הכל

 ,,,ירשִיג ןַאמ יצ רָעה ,ירֹוד יתשקּב

 !ןַײנ ןַײנ ,ןַײנ
 ,ןה תּוכלמ ַאּב ןנַירקִיג טָא בנג (+ יצ'נמה

 ,ןַײנ ןיֹוש ךַיז רֶע טיט לרָעננַיֿפ ם'ךלמ םָעד ןִיא

 : פקוֿפ מ 5 ןֶעילָאדָאּפ

6 19. 

 ,(+טרֶערַיגנַא ךַיז טָאה עשרה:ןמה
 - {ררָעֿפ סָאר םִיא ַאּב ןרַיֿפ טָע קידצה יכדרמ זַא

 ,טרוֿפיג טנַײלַא טָאה עש-ה*ןמה
 !טרימשִיגוצ גַינָאה לֿפָעש ַא

 (י*!טַאצ (?רמָי ןֶעגנִיז רֶעמָאל

 !הרֹוּת:תחמש ןֿכַאמ רֶעמָאל
 ,ןשַאנ יצ ביל ּבָאה ךִיא ,ןּבעל עט'תיּבה:לעּב
 ,ןשַאט:ןמה רֶעהַא (יטָענ

 ,טיג רֶעייְז ןשַאט:ןמה
 (ז ,טִיווֲעקֶא רָאנ ,ןֿפנָארּב ןיק טשינ

 .םֹויד ןִיא (6 ---} ,75 'נ ױ (ז --- .24 'נ ןוא 22 'נ ןֶעּביֹוא הָעז (
 בקעי ןַיא - ,ןָעמָענ ןוֿפ (שִינעַיצרַאֿפ וויטונְימ ָע ד רָעטיורּפשרֶעֿפ דנַאלסּור
 טקורד !צ רָעד - .ם'הוובד הגה !צ'םוחנ -- ;'"תוֿפא ָעְלָעוִומא ם גָידרָאג
 ֿפַארַאֿפ ,גנ:צָעש גנורג ,םואקוַאס ,ָץיִנָארַ!א םיֹוו ךיֹוא לָאמטֿפָא
 ;שַיליֹופ (6 --.טֵוג (6 --- .טַצצ (+ --- .םדָערֲעגְנַיא (+ --- ,גנּומ
 פד ףא --- 4021126 ןָעש!נַײטַאל ןגֿפ טטַאמש --- ס1:סט12, 01:0י8011: .

 --- 2814 } ׁשִיׁש !



 138 רָעדַילסקלָאֿפ ָעשִודַיי ּו
 :ףיינ יידל לייענער דריי יי רייד ידיד ידי יידעעיידיעידיעעידידעעקידדע עיר דיי = טעייעעיייע ייד עבדי ידע טי יט
 שילירשירשי ריר רשי רש רשירשירא, רשי ריר רע רשי רשיל,רשירשיר הר ,ר- ר הר ר ריר ר רשי רשי רשיראיירשירש

 ,רָעַײט זַיא טִיוֲעקָא
 ,ןַײלק זַיא (:זַעָאמ יד
 - ןּכֶעג יצ ָאטשִינ זיא'ס זַא
 = ,ןַײש טשִינ ןַיא

 . ןַאטוַאּב קָעצִורמ 4 וָעשטַאֿבָאס

 א

 ,תונמ?חלש ָץטשרֶַע סָאד 1
 ;טקַישִינ ךֶעלֲעדִיי יד טָאה טָאג סָאװ

 תּונשקֹע ינַאז טימ הערּפ
 ,טקַירדַיגַיצ ךֶעלֲעדיי יד טָאה
 טנַײלַא ּונּבר השמ

 ,טרַיֿפינסָארַא םירצמ ןַיֿפ ךֶעלֶעדַיי יד טָאה
 םיבֹוט םישעמו הדֹובע ,הרֹוּת

 ,טרָירֶעַּפסקֶע ַײז רֶע טָאה
 ,הרֹוּת ןַאז טימ טנַײלַא רֶע
 ,ארֹוּבה ךלמ םָעֹד טַימ

 !םִיז=רָעקִיצ יו יֹוא
 ,םילֹורג ןירדהנס ,םיִיול ,םינהּכ
 ! םִיזרָעקִיצ יו יֹוא

 ונביחלש ץטַײװצ סָאד

 ;טֿכַארּבַינ ְךֲעלֲעדיי יד טָאה טָאג סָאװ

 תונשקע ןַאז טִימ (?הערּפ

 .טֿכַאטִיג רַאנ יצ ךֶעלָעדִיי יד טָאה

 לנּברּבא קחצי
 ,טרַיֿפיגסָארַא ןֶעינַאּפש ןַיֿפ ןֶערַיי יד טָאה
 םיבֹוט םישעמ ןַיא הדובע ,הרֹוּת

 ,טרָידֶעּפסקֶע ַײז רֶע טָאה

 ---. לַאּגמרַעּפַער םרָעגנַיז-םִירּנּפ יד ןּוֿפ גיטנֶעק (6 --- +סָאמ (1
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 = יי שיש שיש שיש ששיישש יש שש שש שש שי שש שש שש שיש שש שיש שש שירע רע טא

 ,הרֹוּת ןַאז טימ טנַײלַא רֶע

 ,ארֹוּבה ךלמ םָעֹד טימ

 !םִיז=רעקִיצ יװ יא

 !םילֹודנ ןירדהנס ,םייול ,םינהּכ

 !םִיז-רֶעקִיצ יװ יֹוא

 ,תונמ:חלש ץטַירד סָאד זו{

 :טקִישִינ ךֶעלֶערָיי יד טָאה טָאג סָאװ

= == = == = -- == = 6 

 טנַײלַא קידצה יכדרמ

 ,םרָיֿפי;סָארַא (?(םירצמ ןַיֿפ ךֶעלָעדִיי יד טָאה

 םיבֹוט םישעמ ןַיא הרֹובע ,הרֹוּת

 ,טרִידָעּפסקֶע ַײז רֶע טָאה

 ,הרוּת ןַאז טַימ טנַײלַא רֶע

 ,ארֹוּבה ךלמ םֵַעד טַימ

 ! םִיזרָעקִיצ יװ יֹוא
 ,םילֹודנ םירדהנפ ,םייול ,םינהֹּכ

 !םִיזרֶעקָיצ יו יֹוא

 ,שטוװָאּבּוקַאי לֵודנָעמ , העשטַאבַאּפ

 א 817)

 !ךֶעַימ םִירוּפ ןטִיג ַא

 ,חישמ ךלמ רֶעד ןִיּב ךַאי

 ,ןֿפָארטש ןשנעמ יד ןָעמִיקיג ןיּב'ֿכ

 ,ןֿפָאלש גנַאל גָאט ן'ֿפָא ןֶעַיט טשינ ןלָאז ַײז

 (=:םרָעמָערק יד ןֶענֶעז עטשרֶע'ס
 - ,סרָעמַײשרַאֿפ עסיֹורג ןֶענֶעז ַײז
 ,ןגרָאּב םֶעֹפָע ןַארַא ַײז יצ טמיק'מ
 ,ןגרָאמ ףֶא גַיטַײװ ןַיא טנַאה ףָא קנֲערק ַײז ןּבָא

 ןטַאס רֶעד (? -- ,"ליּפש-םירּוּפ,ַא םִעּפָע ןּוֿפ טנֶעטגַארֿפ (6 - .טלָעֿפ (4
 םַאג רֶעׁשַירַיי רער ןַיא גנּורַיֿפ ןֶעטסגִינַעוװינַיא ם'נוֿפ גנַאלקּפָא , טנֶעמָעלֶע רֶעׁשִיר

 ."ןָעלַיּפש .םירּוּפ , ַעלַא ןיא טלָעטשֶעגרָאֿפ ךַײר ןָפא

 יי היד ילד
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 קט כעמ יעעיטעקטעעעיעעערע טטעעעטטשטקטיט קט העט יע טשעק טעקע טעטש ער

 יש יש יש עי יש יש וע יע יש סע יש יש שיש יש יש שיש שיש יש יש יש שיש יש יש יש שיש יש יש יע יש ישי יש יש שש יש יי -

 ;םיבצק יד ןֶענָעז ָערֶעדנַא'ס

 - ,םיבנג ץסיֹורג ןֶענֶעז ַײז |

 ,ןדנַיש ַײז
 ( , ןדנַיר ַײז

 ;ןדניב
 ,רֶעטנַירַא טעּברֶעּביא ןרעטניא ןנַעל ןַיא
 .(:רֶעַײֿפַא טָע'בנג ןיא ּבַאװ עטמַילשרַאֿפ סָאד טמִיק

 - ,ּבַאװ ןַאמ רָאנ רעה --

 --!ַּבַאל ןַאד ןַיא םירא

 "? טלעג'ם יטסָא יװ

 ,?ן'יבה םיצ ,ןענַאוג יא טלעניס =

 ,עליה יד ןַעֶא ךַא םימ רע

 ,עלוש רֶער ןַיא טַײנ ןַיא
 .י ןֶע'נטה טּפַאלק ןיא ,רֹפֹוש טזָאלּב ןַיא

 , סּבָעש היה ,אשרַאװ

 גמ 594

 !ןּבֶעל-תיּבה:לעּב ,םירּוּפ ןטִיג ש
 !ןֹּבֶעג טָאג (יךַא לָאז (יעָאי טַינ ַא

 --לִיֿפיצ ןַאז טשינ ְךַא ןלָאז דַײר ענַאמ

 (=,לֵיּפש םירּוּפ ןַײש ַא (+עגנַיז ךַא ךֶע לֶע
 :6 עגנַיז יצ ןָא ךֶע בייה -() ןֿפול וצ א רע ניק

 ,רַעַײֿפַא --- ,שיָי ןַעשַיליֹוֿפ ןַיא טרָאװ טַײרּפשרַאֿפ רַעזַא 4
 גָאז ןָעליֹוּפ ןיא --- ,םיֹור ַא ןוֿפ םנַאוינ רֶעטַאקילַעד ַא ---רַע ֿפַא ,ָא ַי ֿפ א

 ,*ןַעשַיק ןרָעטנוא ןּוּפ ןֶעמַעגרַעֿפַא; : רֶעּבַא ,"ַענַעׁשַעק רַעד ןּנֿפ ןַעמֲענסיֹורַאק 1 ןַעמ
 -- (? םסזטסז ןַעשישטַײד ןוֿפ) ,,,"קנַארש רָעֵד רָעשנַיה ןוֿפ ןֵעמַענרַעֿפַא,
 , רֶעװַעשטַאֿבָאס רָעד ןַא ךַיז טּבַײה ָאד (5 --- . ןָעגנַיו (4 , ךַײא (3 --- .רָאי (ג
 ; רַאװ (7 --- . ןֶעגנַירּפש ; רַאװ (6 --- .טנַאָירַאװ רַעׁשַינַאיצילַאג-חרומ רָעד ךיֹוא וו

 ;רַאװ (6 --- .יזיֹול רַימ ןֶענֶעז ךֶעלעסִיֿפ, יד : רֶעדֶא ,יזיֹולּב ךָעלָעפִיֿפ ַענַאמ ףאפ
 --- ."ןֶעגנולקפ



 ,!קצולירּפ הנ 18
 טי יש יש יש יש ישיר שיש ,עריערערטע רער ערע רער טרער רשע ר שערי רטער שער רער ערטער

 (' רַעטַאר ַא ָץֵימ ךֶע ףָערט - בבֹושי ישּפנ

 - ץלַאטנַיה ַא טָא רֶעטַאר ָעד (:תֹובֹוה ץנַאמ עמ טלָאצַאּב
 ,ןסַאּב ךֲעַימ סֶע לֵיוו - ,(?ןַײטש טשינ ךֲעמ ץסָאל
 --("קינלָעשטַאנ םִיצ ףָארַא ךֶע ַײנ א (* ןַײג יצ רֶעטַאוו (:ףרַאד'כ

 (= ןסַאמש ךָעַימ רע לַיו | - (עמָאזַאֿפ טשִינ ךָעמ ץסָאל

 - טָעּב ן'רַאֿפ (יי ךָערּודַא ךֶע ַײג | ןסָעֿפָא עמ טֶע עלַאמַאמ'ם

 =נֿפָא ָאנַעלַאמיש טנִיל ., עמָאלֿפ ץלַאּפעט'ם

 ,(:: טקֶעד ,רָעטַאװ (יָעימ ךֶע ַײנ

 .(םָאדַאר) רָעׁשטַײ ד קהצי

 .(ןָעיצַילַאג-הרומ) לָע גָעז ,ז ,ּב

 ,(װָעשטַאֿבָאס) דל ַעֿפנָעזָא ר ;י

: 

 םנצ ַײרד ָעקִידָעגלָאֿפ טֿבילטנָעֿפָערַעֿפ ןֵענַעו ךִזַז "ןַעגנּולַײטטַימ, ןַיא
 : ןַעטנַעמגַארֿפ עֿכִילנַע דַיל ןָעטלַעטשֲעגנֶעּביֹוא

 - ןָעגנוז ּוצ טַאדָעּב םירּוּפ ,עללַא םירּוּפ ,םירּוּפ (א
 .ןָעגנולש ּוצ דלַאנ אק ּבָאה ךֶע ,עללַאֿבּוצנַײר עממוק ךֶע
 ,רָעטַאװ ןָעשַאה א ךֶע הענ ,ססיונ וד דנּוא לֶעֹּפפָע ור טו
 .רָעטַאר רָעד ךמ ט פֿפורט | ,ססוֿפ עד טַומ דנּוא דנָעה ַעֹד טומ
 ,ןָענַאלש ךומ לליװ רָעטַאר רָעד .| -רָעטֿכַעט ַײרד {::םַאהַאד ּבַאה ְךָע
 .ןַענַארק ןַא ןהֵוא ְךֶע קַאּפ ן=ָענ א ןַא רּוסָא רָעמ טהעניס

 ,ןַעֿכרנַוה א טַאה רָעטַאר רָעד |;רָעטֿכַעל
 ,ןַעססַאּב ךימ ללווװ ןַעֿפדנוה סַאד ,ןנַאמ א ןַעּבָאה ללַוװ ָענַוא
 ,ןַעטסַארֲעּבעל'ס ןענעורק ללָאז סֶע ַעֿפֿפַאקַא ןָעּבָאה ללִוװ ָעטַוװצ ןד

 !גִווװָע דנּוא רָעממָיא |(1ןנַאק
 |א ןעממוק ללּוז עטטורד רָעד ַא

 ןַעּבַעול רהָוא ,םירּוּפ טּוג ,םירוּפ טונ (ג | ,ןנַאּפשָעגצטַעה
 !טיֹול | ּׂ

 םירּוּפ סַאװ ,ךָאד טססוװ רהָוֹא | !טַאל ָעּבול , םירּוּפ ,םירּוּפ (ב
 ? טיֹודָעַּב | !טַאדֲעּב םירּוּפ סַאװ ,טֿכינ ססַײװ ְךָע

 םַײצ ןויק ּבָאה ךַיא, ; רַאװ (2 - ,"תֹובֹוח וד םיֹוא רַיט טלָאצ, ;רַאװ (1
 רֶעװֲעשטַאֿכָאס רעד ךיז טגָידנֶע ָאד (6 - ."וומ ךיא; :רַאװ (3 -- ."ןייטש ּוצ
 -- .רֶעטַײר ( - .רַימ (5 -- ,ןָעמָאורַאֿפ (5 -- .טנַאָירַאװ רֶעׁשַיצילַאג-חרומ רַעד ןּוא
 -- . ןעסַײמש (9 -- ,(,לג ,ד ןּוא ָעיצַאטסנַאּב ,טסָאּפ ןוֿפ רֶעטלַאוורָעֿפ) שֶוליֹוּפ 6

 - .,רֶעגנִיַ-םירּוּפ ןּוא רֶעלַיּפש-םירוּפ ןוֿפ ןְעגנּווַעג טרָעװ (1 - .ךרודַא (0
 ,לָערֹגֶעְקֶעװַאְּק ַא (19 - .םוה'רד ןוא
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 . ןָעגנוז ּוצ ;טיֹודָעּב םירּוּפ
 ,ןָעגנולק ּוצ רֹלֲענ ןַײק ּבָאה ךִוא
 --- ןהעטש עננַאל טֿבונ ךומ טססַאל םּורד
 ,;העג רָעטַײװ ןָעֿפסױה'נ ךָאנ סםּומ ךוא ןגָעד

 - ג ---ג(ןָעיצְנלַאג ,יֹוקַונוַאשט) דנַײרֿפ .ס ריד - ּב ןּוא א
 --(ץרַאג) ןַא טשרִוה י

 זשעי

 אט 63.

 ,םירוּפ רֶעקַילַײה רעד ןָא טמּוק סֶע יװ יֹוזַא

 ,םירּוסי ָערֶעַײז ןָא ךֶעלרֶעּבַײװ יד ןסָע גרַאֿפ

 ,(ןסַאנ ןַיא ןקָעל ןָעּוט ַײז
 .(;ןסַאמ:ןמה יד ןטָענק

 ;הלּודנ יד ןרָאווַיג זיא טרָעטשרַאֿפ
 ,הלנט (יָעסִירַי יד טֿכַאטַיגנָא ץלַא טָאה סֶע

 ,לּוש ןּוֿפ ןַײנַיצ טמּוק ןַאמ רֶעֹד
 *!ליטש ַא ּבֵינמ :רֶע טגָאז
 !רקיע רָעד רַימ טסיּב ּוד, : יז טגָאז
 !"רּוּכש םירּוּפ ןֶעמִיקִיצטַײהַא

 ;הלּודנ יד ןרָאוװינ זיא טרָעטשרַאֿפ
 ,הלנמ ָץסִירִי יד טֿכַאמִיגנָא ץלַא טָאה סֶע

 *!רָא=טַינ, :טגָאז ןּוא לּוש ןוֿפ טמּוק ןַאמ רֶעֹד
 *! רָאי ַא רֶעּבִיא טִינ ּבָעלרֲעד , : ּבַײװ יד טרָעֿפטנֶע
 | 7 ּבַײװ ןַײמ סָאװ רַאֿפ --
 ,טנָערּברַאֿפ ןרָאװַיג ןָענַײז ןסַאט:ןמה יד לַײװ,
 .טנֶעוו יד סיֹוא ּפֶעלק ןּוא םָענ ץטָאח ןסַאט:ןמה יד טַימ ןּוא

 : ;הלּורג יד ןרָאװִיג זיא טרָעטשרַאֿפ
 ,הלנמ ָץסִידִי יד טֿכַאמִיגנָא ץלַא טָאה םֶָע

 ,ןַײװַיג (יסַײרג ַא טִימ ףּוא םַײטש גנּוי רָענַײלק רֶעד
 - ,ןַײג ץַײרַא לּוש ןַיא רֶעגָערג םָעֹד טּימ ליו רֶע

 יש= 4 םיֹורג (= == .עטיריי 6 -- + ןָעשַאט טי . ןָעשַאנ )4
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 242 רשרששבשרשירשרשרשרשרשרשנ ערשט שיש רשרשרשבשרשרשישרשישישישבשרשישרשרשרשרשרשש

 ,טָעּפש ּוצ ןיֹוש ןַיא סֶע ןַא ,יַארוַא םִיא ןֶעמ טגָאז

 ,טנַײלינּבָא הלגמ יד ןיֹוש טָאה ןָעמ ןרָאװ
 ;הלודנ יד ןרָאװַיג ןיא טרעטשרַאֿפ

 ,הלגמ ָעסִירַי יד טֿכַאטַיגנָא ץלַא טָאה םָע

 ,א ָעסֶָענג ,ָאטיל

 גמ 4

 ג טנַאורַאװ

 ןרָאי טִיג ,ןַאמ ןַאמ,-- "!ּכָאװ ןַאמ ,ןגרָאמ טִינ, --

 *!רָאיַארֶעּבִיא זַיּב ןּבֶעלרעד טשַינ רַימ טסָא

 -- *? סָאװרַאֿפ --

 !טנֶערּברַאֿפ ךָאד ןֶענֶעּז ןשַאט:ןמה יד --

 {טנָעקרֶעד טשִינרָאג ןיֹוש ךיא ּבָאה ךֶעלּפֶערק יד

 ,הלודנ יד ןרָאװַיג רימ זַיא טרָעטשרַאּפ

 *!הלנט יד ּבֵילְיצ ץלַא

 ו ,וקצונלֲעמה םירמ ,אשרַאװ

 את+

 / סָאטײרָעַײֿפ(יֵא (יטַאט רֶעד טמָענ !ךאלמ ,(:םירוּפ ןטינ ַא
 ןּפָאקןַיא ךָאל ַא (ײמַאמיד (זטֿכַאמ ןַיא !ך'לַאֿפ ַײעֿפ יװ
 *!יֹוא.יואיֹוא , ; ךַאלרָעדנִיק יד ןגָאז ,גנַאל ַאמ יא ררָאּב (ייד
 (:ײןיֹוזַא (:!טִינ, :(:?עטַאט רֶעד טגָאז ,..קנַארק ַאמ יא (יּבַאוװ'ס

: 

' : 
: 
: 

: 

' 

: 

 .(ןָעיצילַאג-חרומ) לָענָעז ,ז .ּב
 ,(אשרַאװ) וקצְונלֲעמח םירמ
 ,(קסושלּופ) ריסח רָעד

 - ,"לַיּפש-םירּוּפ, ַא םָעֹּפָע ןּוֿפ טנָעמגַארֿפ ,אמּתסמ (ג

 - ,גַײװ ןַײמ (4 -- . ןַײמ ( -- ,םירּוּפ ןטִיג ַא ,םירּוּפ ןטיג ַא (2 : ןֶעטנַאירַאװ
 רֶעֹד טֿפרַאװ (?--- ,ןַאמ םָעֹד (6--- .טֿבַאמ (/ -- .םָעד (6 , בַײװ סָאד (+

 ,טִיג ןיא םָע (וו , בַײװ סָאד (10--- ,ןַעמַאמ
 ַאנֲעדושרֲעֿפ ןַיא רֶעּבִיא טֿפֶא ךיו ן'רזח ןָעווֲעֿפ 4 ָעטצֶעל יד (ט

 , רֶעדִילרָעדנִיַּפ
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 יאר ראי ידיירידיאייאייאיישיייישיישר שיש ישי יש שיש שיש יש שיש ששי שיש יש יש =

 ;טנַאירַאװ ַאזַא ,ןִזַז ,ןַעגנּוליײטטִיט, ןַיא

 ןַעּבֲענרֶער טגעול ָעֿפרָעססָעמ'ס !ליטשלָעֿפֿפָעל ,םירּוּפ ,םירּוּפ
 ,ןָעּבֶעג טֿפונ ללִוװ עממַאמ ןד ,לעוֿפ ןָעטסָערֿפ רָעּבַאװ ָעטלַא
 ,ןארָעה ָעטַאט רָעד טממוק . ןעטסַאֿפ רָעּבַאװ ַעגנּוי
 + ןאלק דנוא ץרּוק עממַאמ ןד גָאלש , ןַעטסַאק ןוא טגעֶו , טָארּב סָאד

 ,(דנַײרֿפ ,ס ר"ד)

 א 86.

 ,טנַאורַאװ

 ! ךאלמ ,םירוּפ ןטַינ ַא

 ! ךָע'לַאֿפ ַײנ'ֿכ יו

 ,קנַארק רימ יז זַיא - ּבַאװ ַא ךֶע'ֹּבֶא

 ,, גנַאל רַימ יז זיא -- ררָאּב ַא ְךֶע'ֹּבֶא

 + גְרָעּבנָעזָאר ,וװ ,וװָעשטַאֿכָאפ

 טא ם1.

 !יתֹוּבר עּבַיל

 ,עסיֹורג ַא ְךֶע ּבָאה דרָאּב ַא

 ,ןסיוטשִינ ךֶעמ טָאה טנַיוװ רֶעד

 ,טנַיוװ רֶעד ְךַעמ טָאה ןסיומשִינ

 ,רנִיֵק ןַיא ּבָאװ ְךָע ּבָאה םַײה רֶעד ןַיא
 ,םַײה רֶעד ןַיא ךֶע ּבָאה דנַיק ןַיא ּכַאװ

 .ןַײכ ןיק טַימ שַײלֿפ ןיק ןפע םשנ ליה ךיא

 - ןסֶע טשִינ יטסָעװ ןַײּב ןיא שַײלֿפ

 ,ןסֶעגרַאֿפ ןרָעוװ טשִינ לָאז ןָעמָאנ רֶעד

 -+ ךרַאבוארנ ,ּפ .וָעשטַאֿבָאס
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 שש יש יש יש ישי יש שש יע יש יש יש יש יש יש יש

 == יע עי עי =
 א יש יש יש יש יש שי יש שיש יש יש שיש יש ריק

 אט סי

 !ירלאר:יד' ,לדנאד- ,לדניד -- ךַײמ ַא ןַיא ׁשִיֿפ

 ;יצ לדַיל ןַאט ץטרָעה ,םיתֹוּבר ,טרֶעהָיג ןֵעוו ְךֶע ּבָאה

 רֶעסַאװ ןיֿפַא ךָעלַעקשטַאק ַײװצ --(?ךַיז ץֿפַא (;לּבִיוװצ
 ,,.רֲעהַא ןַיא ןַיהַא ןָעמִיווש , ררָע'רד ןיא ץלַא סָאד טסקַאװ

 ,קרַאמ ץֹֿפַא ךָע םִיק
 112 0 0 לי. ,פיליל 5 0 52 2

 - ,רָעדִינַא ךָעמ ךֶע ץֵעז
 יק

 ,ליֿפיצ םִינ לָאמַײק

 ,גִינֲעג טִינ לָאמַײק

 | רֶעטסַײמנֶערּוּב רעד םמָיִק

 ,טֿכַארטַינ רֶעמיָא'כ ,רֶערַיװ ץלַא טֿפיוק ןַיא

( 

 ,טֿכַאמָיג (:רָעמ'ָא'כ

 !םירּוּפ ןטִיג ַא
 !טֿכַאנ ץטינַא

 ,גרָעּבנֲעזָאר ,וו ,ּבּוג רֶעוָאקַירטעּפ) ווָעשַאמָאט

 אמ+ 9

 !טַײל ָץֹּביל רהֵיֹא ,םירּוּפ טונ ,םירּוּפ טונ

 ?טַײרֶעּב םירּוּפ סַאװ ,ךַא ,רהָיא טססיװ

 ; ןנַיז ןַעססָארנ ַא טַײדֶעּב םירּוּפ

 (*!ןַיר (:ץֿכסקַיּב םּוצ סַאװ רֶעמ טֿפרֶעװ

 9 ןאמָענַײה , (גַאססַאנ-ןָעטסֶעה) ןֶעְקרָאּב

 אי
 ,טגַארַאװ

 !טיַאל ןֶעּביל רֶיא ,םירּופ םּונ ,,ירופ טּוג

 ?טיִארֶעּב םירוּפ סָאװ ,ךּוא רִיִא ('סיוו

 ,ןסֶע ּוצ ךֶעלּפֶערק -- טיַארֶעּב םירופ

 (".ןסֶעגרֶעֿפ טי טיַאל ןָעמרָא יד ןיא
 . ןָאזלָעֿבימ ,ה :

 , דנַאלוּוק
 .וליֹוּפ ןיֿפ) ַעלָע ּבָוצ ; ןֶעמ טגָאז שִידַיי ףא '

 : 7 אז ׁשֵידַיי ףַא , 0

 טא 6 1 ;ד-..6 ןֶעשישטַײד ןּופ (5 .ןֶוָז "טיט, 6 8 גר יא יה נא נעט סעל(

 + י"א ץאלא יה ןארופ ךאנ ןעש א עה 0
 ,רָאװ )6 (!טרָעקרַאֿפ ;צ ,שֵידִיי ַאּב טיליֹוּפ 2 2 יט (טביהקרעניא יקט924ג ןֶעמ טֿכיֹורּכָעג שלי םַא 0 יד

 יי תכצו אבר

 * 5 26 ,מינ ַאּב 6 .זז "טיט; 6 י35 יג ,םג טַּב

5 

 א =
 יי שי
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 גט 9

 ,טנַאירַאװ רָעטַיוװצ

 ןמַאל ָעּבִיל ענַאט ,םירוּפ טִינ ,םירּוּפ טַיג

 ? טֵארֶעּב םירופ סָאװ ,ןָעֹר רהיא טססַײװ

 = ,!םוא ןוא ןֶע גרָאמ ,םירופ זיא טנַאה

 (6!םּוָאר רֶעמ טספַאמש דנּוא -- ןָעשָארג ַא רָעמ טּבֶענ

 ,מ םהרבַא . (ןָעמַײרּפטסֶעוװ) ַײזנַייש

 גמ 4

 טֿכַאנרעדֿפַא תינעּת רּתסֹא
 {טֿכַארטרָעֿפ םירַא ךֶעלַעּכַאװ יד ןהָעג
 = ,ןשַאנ ,ןקָעל ןֶעַיט ,םִירַא ןַײג ַײז
 ! ןשַאט:ןמה יד ןרָאװַעג טנֶערּברעֿפ !א'ס

 ,דלעֿפנָעזָאר ףסֹוי ,םָאדַאר

 אמ 3

 ,םירוּפ ןֶעטּונ ַא ,םירוּפ ןֶעטּונ ַא

 !םִירנ םּוצ םָאנ
 רֶעּבעל .ןּוא-גנול ַא ּבָאה ךיא

 :ןֶעּבײלג טשינ רַימ רַיא םליוו

 ,ןָענֲעלסיֹורַא ךיא לֶעוו - רֶעלָעט ַא רֶעהַא סטי

 ,לענעז ו-ב

 .מ 94

 ?םנַײא זַיא סָאװ :רָיאטנָעמ ןֿכַארּפש

 ,טָאג רֶעונּוא זִיא םנַײא --

 ,טָּעל טָאװ ,רָעֹר ( '
 טּבעוװש םָאוװ ,רעל אי װ .-

 ."דרשרד ּףֶאֵנ ןּוא לָעמיה ףא |; יש --

 ר 96 אי אפ 0 5 4
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 = שיש שיש שיש יש שיש שיש: שש שיש יש שש, שיש ששי שיש, יש שיש יש שש יש יש שש ר

 וי
 - !ןָעגנּוי עגּולק ,יָעה  ,יָעה

 6 ןיא יװ) ,וו ,ז ןּוא
 זיא סָאװ :רָיא טנָעמ ןֿכַארּפש

 { ווװצ

 ,תֹוחּול ָערֶעזנּוא זיא ַײװצ -

 ,טָאג רֶעזנּוא יא םנַײא ןּוא
 ,וװ .ז ןּוא - ,"טּבֶעל סָאװ ,רֶעד

 (1 ןַיא יי)

 זי

 ( ןיא יװ) ,וו ,ז ןּוא -- , יִעֹה ,יָעה
 {ײרדזַיא סָאװ ;רָיא טגָעמ ןֿכַארּפש

 ,תֹובָא ָערָעזנּוא זיא ַײרד -
  ,תֹוחול ָערָעזנּוא זיא ַײװצ
 ,טָאג רֶעזנּוא ןִיא םנַײא ןּוא
 (1 זי יו) ,וו ,ז ןּוא ,,,סָאװ ,רָעד

 ן
 ז רִיֿפ זַיא סָאװ : ,,,יָעה ,יָעה

 ,תֹוהמא ָערֶעזנּוא זיא רַיֿפ --
 ,תֹובָא ָץרֶעזנּוא זַיא ַײרד
 (11 ןיא יװ) וו .ז ןּוא ,,.ַײװצ

 טי
 ?ףנִיֿפ זִיא סָאװ : ,,,,,יָעֹה  ,יָעה

 ,הרֹוּת רֶעזנּוא זיא ףנַיֿפ --
 (זע ןיא יו) ,װ ,ז ןּוא ,,,רַיֿפ

 ץז
 ּזסקָעז זִיא סָאװ : ,,,,,,יָעֹה ,יָעה

 ,תֹוינשמ ָערֶעזנּוא זַיא סקָעז --

 (ש ןיא :װ) ,װ ,ז ןּוא ,,ףניֿפ

 ש1ז.

 4 ןבַיז זיא סָאװ 2 יו יֵעה ,יָעה

 ,תּבש רֶעזנּוא זיא ןּבִיז
 41 ןיא !װ) ,וו .ז ןּוא ,,,סקָעז

 ץדזז.

 {טֿכַא זיא סָאװ } ,ווווי יֵעה ,יָעה

 ,תירּב רֶעזנּוא זיא טֿכַא -
 (/ד1 ןַיא :װ) ,װ .ז ןּוא ,,, ןּבִיז

.184 

 ּז ןַײנ זַיא סָאװ : ,,..,, יָעה ,יָעֹה

 ,ןָענִיווֲעג רֶעזנּוא ןַיא ןַײנ --
 ((ןזז ןיא יװ) ,וו ,ז ןּוא ,,,טֿכַא

2 

 ז ןֶעצ זַיא סָאװ : ,,,,,, יָעֹה ,יָעה

 יתרשע ָץְרָעזנּוא זַיא ןֶָעצ -
 ,תֹורּברה

 (18 ןיא יו) ,וװ ,ז ןּוא ,,,ןַײנ

21 
 ּ!ףלָע זַיא סָאװ : ,,...יָעה ,יָעה

 ,תֹולומ ָץרֶעזנּוא זיא ףֹלָע --
 (8 ןיא ַי) .וװ ,ז ןּוא ,,,ןָעצ

211 
 ּזלָעווצ זִיא סָאװ : ...., יָעה ,יָעה

 ,םיטבש ָץְרֶעזנּוא זיא ףלֶעווצ --
 (21 ןיא יי) .וװ .ז ןּוא ,,,ףלָע

 =+ צז
 !ןָעגנּוי ץנולק ,יָעה ,יָעה



 145 - רֶעדַילסקלָאֿפ ַעשְודִיי

 -- ,גּולק רִיא טנָעז ןֿכַאז ָעלַא ףַא
 ,ןַֿאז ָעֹלַא ףַא גּולק ,גּולק

 ריא טנָעמ טֿכַאנ ץְקִיטנַײה
 , ןֿכַארּפש

 זיא סָאװ :רָיא טגָעמ ןֿכַארּפש
 ?ןָעצַײרד

 ,תֹורמ ָערֶעזנּוא זַיא ןָעצַײרד --

 ,םיטבש ָערֶעזנּוא זיא ףלעווצ

 ,תֹולזמ ָץרֲעזנּוא זיא ףלֶע
 ,תֹורּבדהתרשע ָערֶעזנּוא זִיא ןֶעצ

 ,ןָענִיװֲעג רֶעזנּוא זַיא ןַײנ

 ,ּבּוג רֶעווֲעלְיהָאמ

 ,תירּכ רֶעזנּוא זַיא םֿכַא
 , תּבש רֶעזנּוא זַיא ןּבִיז

 ,תֹוינשמ ָערֶעזנּוא זיא םקָעז
 ,הרֹוּת רֶעזנּוא זַיא ףנַיֿפ

 ,תֹוהמא ָערֶעזנּוא זַיא רִיֿפ

 ,תֹובא ָץרֶעזנּוא זִיא ַײרד
 ,תֹוחּול ָערָעזנּוא זַיא ַײוװצ
 ,טָאנ רֶעזנּוא זִיא סנַײא ןּוא
 ,טּבעל םָאװ ,רַעֹד

 טּבָעװש םָאװ ?רָקה ןּוא

 4 ררָע'רד ףַא ןּוא לָעמָיה ףַא

 .רָעשטוװָאקלָאװ .י

 2 ערי

 ,טנאַורַאװ רַעשַוסּורסַײװ

1 
 026)0 זמס)}, ת8100ת7 תתג ?);

 012 תמג

 002422 דמו;

 00 10 ט םגצ 7
 -- 9646 222-2800 ת8
 ת1ס01)

 00 26 תגנמו 1611 ?)**

11 

 0126 זמס} ... יי יז ןּוא (1 ןיא יוו)
 400 10 ט תג3צ 7

 - טיש2682006)1618011661210}

 1646 14ת-809 מהמוסמג

 00 תה0 תהנמו 1001ט1.*

111 

 .600020: 44 אטא יװ)
 00 10 ט תהפ זע2ְצל

 --- 1עשװ 8826 01001016,

 טש6.... 601 1: ַיי)
 זע

 2.161::401626 ןי* יװ)
 00 10 ט תַּב 0269?

 -- 024סע7 --- ת8526 0841

 טשעק: א ןיי װ)

 שי

 1026)4.... (1 ןיא ?ג)
 00 10 ט תגצמ 7

,810114 28328 --- 2166 --- 

 021סע... (1ש ןיא יו)

 . ָעֹּבלַיַו רֶעטצֶעל רָעד ףַא ּפָארט רֶעד (= ,רומ רֶעלקרַעד (1
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 יי יישר ישיר ישיר יש ישי יש יש יש שש ישי הישר: ישי ישי

 -- 02166166 22826 01064- עז

 26ת6)1 0626... 4 1* ַיו)
 0816... (ץדבד ןַיא יי) 00 10 ט םהצ 7

26 

 01026 זחס), ת8100מ7 זמ1

 01:22 זחנ

 201822 זחז

 00 10 ט תתצ 7?

 --- 52086--- 8820 '181זמ86צ}
 1106... (ש נא ַיו)

 ץעדז

 0166: ש יא ַײו)
 00 10 ט תמצ 7

 - טע168166288262800191661
 10916ר0166 ת8826תז046760116

 (091סזמ 2826 0011628216}
 :9164סז0 2828 800018,

;1114 2826 52686 
 1166 תג528 1012

 (074סע7 2826
 1 עק} 2826 01000164

 םיש1ס {8טנגסז 26820)210י06,
 1666ת ץ20-809 תֹּה 1601 01626... (1 }יא יװ)

 00 2460 תגתו) 10011.:) 00 10 ט תגצ 2
 , רָעשטווָאקלָאװ ,י (יּבּוג ,ליהָאמ) ןדַאל

 --= 81646זװ--- 2828 8000484

 82686.... (/1 ןיא :װ)

 שזזז

 0606... 15 ַיי)
 00 10 ט תהצ 0806 ?

 ---(0816 מ8826 001:1628ת6)1

 5164ס.,.. (ע11 ןַיא :װ)
.124 

 עמ 964
 ,טנַאורַאװ רֶעשֵוסּור

 (- ,ַאיַאקסיִערוֶעי (ַאשַאנ ַאּבשזולס ָאשָארָאח {

 (*+קַאק ָעיטיַאנז ךַא
 (* ,,ילַאטַיצשַאז :לּבִיּב יָערווֲעי עשו

 (= ,יצַאנז ָאטֶע ָאצ ,ץינמ ָעיטַישזַאקס
 - !צַאנז ָאטֶע ָאצ ,ָץינמ ָץיטִישזַאקס

 (' {ןִירַא

 , ןֶעגנַאגָעג ןָעריֹולרַאפ רֶעּבַײרשרַאֿפ םִאּב ןֶענֶעז ןָעֿפָארטס ַײרד ךָאנ (1

 ָעשִירַיי רֶעונּוא ןָיא טּוג, ( ,,."ַאּבשזולס ַאשַאנ ַאשָארָאח, טנַאירַאװ (ג
 ,יטגָעוילָעג לֹּבַיּב !ד ןֶעּבָאה ןֶעדִיי ָעלַא, (5 ,"?ָ!װ רַיא טסַייוו ְךַאס (4 ."הדֹובע
 ,יםנְיָיאפ (ז ,.,"סָאד טסַײה סָאװ ,רֶימ טגָא (6
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 שש: קיש. שש טשעט יש שש יש שיש שיש יש,ישיש,יש/,ןיש;יש/ יש ישו שיט טעטיק שער טע ערעב

 (1 ןוא יװ) ,,,ַאשָארָאה ש. ,(:קַאילמֶעז יט ,ךַא
 (6* ?טַאיּפ ,, = ,ּויַאנז ָאשָארָאה ַאי
 (1 ןיא יו .. ךַא (3!ויַאצֶעיוװטֶא ָעיִּבֲעט ַאי

 ,ילּבִיּב טיצַאנז טַאיּפ = 17 יד שי 5 4 5 ר ר

 (זט ןנאנו) ,.טיצַאנז ירָעטשצ = |פ 1 יי "1 רע 'נלנ ָאטשצ
 : (*!גָאּב ןַידַא ָאקלָאט

 (1 ןוא יװ) ,,,ַאשָארָאה עז
 (.*+ טעש (1 ןיא יוו) ,וו .ז ,א ,.,ַאשָארָאה 1

 (? ?ַאוד

 . (1יא-יװ) ,,,ךַא
 (:* ,ַאצינטַאיּפ טִיצַאנז טסעש

 (ש ןִיא יװ) ,,,םיצַאנז טַאיּפ

 םןיא יוו) .וװ ,ז ,א ,,,קַאילמעזַיט ךַא

 (?יצִילּבַאט יצַאנז ַאווד ,

 (1 ןיא !ו ,װ ,ז ,א טִיצַאנז ןַירַא

 (:* ?םעיס ( ןיא ײו) ,װ ,} ןּוא ,, ַאשָארָאח זזז (} ןַיא :װ) ,,,ַאשָארָאה ענז
 (??ירט ,, 6 00

 (ז ןיא יװ) ,,,ךַא
 (1ז ,ַאטָאּבָאס טַיצַאנז םָעיִס
 (טנ ןוא יװ) ,,,טַיצַאנז טסעש

 (} ןיא יװ) ,,,ךַא

 ,(:?ַאקשּוטיַאּב טַיצַאנז ירט ,

 םז ןיא יוו) ,וװ ,ז ,א ,,,ַאווד

 (1 ןַיא יו) .,,ַאשָארָאה טט1
 (2*? םָעיסָאװ , (1 ןיא יװ) ,,,ַאשָארָאח =

 (:ג ?ָץרִימעשצ ,,
 (1 ןַיא יװ) ,,,ךַא
 (ייינַאזָערּבָא טיצַאנז םָעיסָאװ
 י( עז ןיאיוו) ,,,טִיצַאנז םָעיִס

 6 ןַיא יװ) ,,,ךַא

 (+ ,ַאקשוטיַאמ טַיצַאנז ערוטעשצ

 (זדז ןיא יװ) ,,,טִיצַאנז ירמ
 (21 ,דרַאּבּוַארג ,ּפ (יּבּוג רֶעצֶעלדֶעש) ןושּולַאק

 רֶעֿפנֶע ךַיא; (5 --- ."שּוג םַײװ ךיאק (6 --- ."רָעדּורּב ּוד ,ךַא; (ז
 --- ,"דרֶע ףַא ןּוא לָעמַיה ףֵא סָאװ, (5 --- ,"טָאג טסיײה םנָייא, (4 --- ."רָיד

 --- ,'תֹוחּול יד טסַײה ַײווצ , (6 -- ."לווצ, 6 --- ."טָאג ןַיײא רָאנ, (6

 =-- א "ףנָיֿפ, (15 --- "תֹוהֿמא, (12 ---- א "רָיֿפ, (11 --- ."תֹובָא; (ג0 --- ."ַײרְד,(9

 --- . "טא, (18 - ,"תּבש, (17 -- ."ןָעּבִיוע (15 -- ."גָאטַײרֿפ, (15 -- ,?םקָעוו (14

 ןעמּונָעג 1 . ןֶעלֲעֿפ ןָעֿפָארטס 8 ָעגֵירעּביא וד (60 --- ,"הלימ-תירּב, (

 , רָעֿכַאטלֶערגַיש ןֶע גיטרָאד ַא ַאּב
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 טי יט עטר סט שב

 גײט 97,
 { טנַאירַאװ רֶעטורד

,1 

 {רֶעמ רֵעֹדָא ,סנַײא ,סנַײא
 {(:רֶעמ ןסַײװ ץֿכִילמֶענ סַאד

 ,טָאג רֶעּביל רֶעד ןִיא םנַײא
 טּבֶעל רֶע סָאװ
 טּבעװש רֶע סָאװ ןַיא

 ,ררֶע רֶעּביא ןיא למיה רֶעּבִיא

.11 

 !רָעמ רֶעדֶא ,ַײװצ ,ַײװצ

 ;רֶעמ ןסַײװ עֿכילמָענ סַאד

 ,םָעזָאמ ןָעלוװָאט ַײװצ

 ,טָאג רֶעּביל רַעד זִיא סנַײא
 {| ןיא יו) ,וו ,ז ןּוא

11 

 !ּהָעמ רֶעֹדָא ,ַײרד ,ַײרד
 { עמ ןסַײװ עץֿכילמָענ סַאד

 ,םרָעטַאֿפ יד ןֶענֶעז ַײרד
 (ם ו'* יי) ,וװ .ז ןּוא ,,,ַײװצ

 זש'י

 !רֶעַמ רעדַא ,דיֿפ ,רפ

 !רָעמ ןסַײװ עֿכִילטֶענ סָאד

 ,םרֶעטּוט יד ןֶענֶעז רַיֿפ

 (זדז ן;א :ײװ) ,וװ ;ז ןוא יירד

 שי

 !רֶעמ רֶעֹדָא ,ףנַיֿפ ,ףניֿפ

 {רֶעמ ןסַײװ ָעֿכִילמֶענ סַאד

 | גאשרַאװ

 ,הרֹוּת ץְנִילַײה יד זיא ףניֿפ

 (11 ןַיא :װ) ,וו ,ז ןּוא ,,,רִיֿפ

 צז.

 !רֶעמ רֶעֹדָא ,םקָעֹז ,סקֶעו

 4 רֶעמ ןסַײוװ ָעֹֿכִילמֶעַנ סַאד

 ,תֹוינשמ יד ןֶענֶעז םֹקָעֹ
 (ע ןַיא !װ) ,, ףניֿפ

.11 

 !רָעמ רֶעדֶא ,ןּביז ,ןּבִיז

 : רָעמ ןסַײוװ עֿכִילמֶענ סַאד

 ,תּבש רָענילַײה רֶעֹד זִיא ןּבִיז
 (ע ןַיא יװ) ,,.סקָעז

11. 

 !רָעמ רֶעדֶא ,טֿכַא ,טֿכַא

 1רָעמ ןסַײװ ץֿכִילמֶענ סַאד

 ,גנורַײנשֶעּב סַאר ןַיא טֿכַא

 ,תּבש רֶענַילַײה רעד ןּכִיז

 תֹוינשמ יד ןָענֶעז סקֶעז

 ,הרֹוּת עגַילַײה יד זִיא ףנִיֿפ

 ,םרֶעטּומ יד ןֶענֶעז רַיֿפ

 ,םרָעטַאֿפ יד ןֶענֶעז ַײרד

 ,םָעוָאמ ןֶעלוװָאט ַײװצ
 ,טָאג רֶעֹּבִיל רֶעֹד יא םנַײא

 ,טּבָעל רֶע סָאװ
 ,טּבעװש רֶע סָאװ ןִיא

 ,דרֶע רֶעֹּבִיא ןיא למיה רֶעּבִיא

 ,םּפָעש לטוג-לזִיור

 = סה 8 )1



 19 , רַערַילסקלָאֿפ ָעשִידַיי
 השישרשרשרשרשרשרשרשרש שער רשערשע רע רשע ר

 א 8.

 , טנַאירַאװ רֶעדרֶעֿפ

1 

 - רֶעמ רֶעדֶא ,סנַײא ,םנַײא

 ; רעמ ןסַײװ עּבלעזפָאד

 ,טָאג רֶעּבַיל רֶעד זיא סנַײא

 ,טּבֲעל רֶע סָאװ
 טּבֶעװש רֶע סָאװ

 ,דרֶע'רד ןשַיווצ ןיא למִיה ןשִיווע -

11 

 - ףָעט רעדָא ,ײװצ ,ײװש

 {רֶעמ ןסַײװ ָעּבלֶעוסָאד
 ,למיה זיא ַײוװצ

 ,,,מָאג רֶעּביל רֶעד יא סנַײא:

 (1 ןנא יװ) ,וו ז ןּוא

111. 

 - רעֿמ רֶעדַא ירד ירד
 ;רָעמ ןסַײװ ָעּבלֶעוסָאד

 ,ןא יה יא "רח
 . װָעשטַאֿבָאט

 ,,,לשיה רֶעד ןיא ַײװצ
 (ז ןיא :װ) ,וו ,ז ןּוא

 זש.

 = העט רעדא ,ריה ,היה
 ;רָעמ ןסַײװ ָעּבלָעזסָאד
 ,חנבק יר ווא ריֿפ

 ען יח טא לרח
 (111 ןיא יװ) ,וװ ,ז .א

 שי

 -- רָעמ רֶעדָא ,ףנַיֿפ ,ףניֿפ
 ;רָעמ ןסַײװ ָעּבלֶעזסָאד
 ,ןרָעטש יד זיא ףניֿפ
 ,הנבל יר ןַיא רִיֿפ

 ,ןַיז יד זַיא ַײרד
 ,למיה רֶעד זַיא ַײװצ
 ג;ָאג רֶעֹּבִיל רֶעד זִיא סנַײא

 ,טּבֶעל רֶע סָאװ
 טּבֶעװש רֶע סָאװ

 ,דרָע'רד ןשיווצ ןיא למִיה ןשִיווצ

 ,ףלָעהטָאג בקעי

 ןעש'הדגה םינוֿפ ןֶעגנּוטֶעּברַאָעּב ןּוא ןָעגנּוצֲעזרֲעּביא -- 94-08 .םּונ

 ,"עדֹוי ימ דחא;
 לע ןיע ריאמ, ,םֹולש-שיא ויאמ !הָעו -"עדֹוי ימ דחא, ןֶעגָעו

 - .1899 ,אנָיװ ,"הדנה

 רחא, ןֶעגְיטרַאנָעגַײא'נַא טקֲעדטנֶע טָאהַאלָעיודּוא ןִירָעווָעס 'ה
 !גַאלַיגָאם ַץיֿפַארַאּפ רעד ןיא ןרֶעיֹוּפ ָעשִיליֹוּפ יד ַאּב ךיֹוא "עדֹוי יב
 ט (7 ,16 ,  "רּוילנ) יֹוקַארק רֶעטנִיה

 ; ץֿפָארטס ָעטשרֶע יד

 44 וצ 22024ט3 טססמע
 005 טצ1 יש 54016 66ססמע;

 ?סע1602 00 10 1654 1606?
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 שר רשע רשרש רשרשרש רשע רש רער ר רשעי רשערשרש רעש שרי רשעי ר ר ר ר ר יש רשע רשרשירש

 16466מ ֿפָצמ תזג:צע
 60 דט 216016 1616

 2 תה 216זמ קגתמט)6-
 ריװצ יד :ויֹולּב ןֶעּבַילּברַאֿפ ןָענֶעז ןָעֿפָארטס ן2 עקידרַעטַײװ יד ןַיא

 (112600 ןכג!זיץגתסומסוע) תֹובָא !ד; (ןסוא6 181106 2101265006) תֹוחּול ;
 .(02165166 ןע29802804 ט051108) תֹורּבדה-תרשע ן!ד ןּוא

 +טסירק רֶעד ןוֿפ טסַײנ ןַיא טרָעדנֶעָעג ןֶענָעז תֹובּוׁשּת ןַײנ ָעגְירֶעּבִיא יד

 .הלפּתָעשַיליֹוטַאקַא ןָערָאװָעג ןַיא דַיל ןּופ זַא יֹזַא ,הנּומא רעֹֿכָול
 נָעגָאז -- ,רֶעּבַפרשרַאֿפ רֶעד טלַעצרֶעד -- ,ףרָאד ןּוֿפ רֶעניֹואוונַײא ָעלַא;

 ,רָעדנַיק וד םיֹוא ןֶענרֲעל םרָעטִימ ,(1 שוָעיצַאּפ ץֿכָאנ טנֶעווָא ןֶעדֶעי דיל סָאד
 ,הלפּת רֶעד ּוצ ּבָאגּנצ םָעד ןֶעגָאזסיֹורַא גיסַײלֿפ ןֶענֶעק ןּומ טרָאד רעֿבִילטִיא ןּוא

 רָעדֶא לָעוװַײמ רָעד ןָעשנֲעמ ץֿכָאנ ןָעמּוק ןָאק טֿכַאנ עּבלַאה ּרַאֿפ ןָעד

 גיסילֿפ ןָעמ ףרַאד -- ,תולאש ןֶעצַײרד יד ןּוט גָערֿפ ַא םִיא ןּוא (2 ןָאגָירטס ַא

 =םֵשָינ רעד טָעװ םָעד -- הבּושּת ןַייא שטָאה ןרֶעּפִיהרֲעּבַיא טָעוװ'ס רֶעװ ; ןרָעֿפטּנֶע

 ,ּפָאק םָעד ןָעסַײרּפָא רַעטּוג
 וּנמ "עדוי ימ דחא, רֶעשַיללי}וטַאק רָעד ןַא ,טנֲעֹכָער ַאלָעיודּוא 'ה

 ןֶעגָאלָאָעט ָעשַיליֹוּפ יד ןָעוו , רָעטלַאלָעטַימ ןּוֿפ ךָאנ קִידנָעמַאטש ,טלַא רֶעו ןַײז

 . על'השעמ-בֹוט-םוי רֶעונּוא ּוצ גנּומַאֿפָאנ עֿפילטסירק ַא טסַאֿפרַאֿפ ןֶעּבָאה
 ןֶעטנַאירַאװ ַעשִוסּנר ןּוא עשיסּורסַײװ יד זַא ,ךיֹוא ,רָעֹּבֶא ,ךִילגַעמ

 םינש ןוֿפ םּוהּת ןֶעשִידַיי ןיא םּורַא ךַיז ןֶעַײרד סָאװ ,דַיל ןֶעקִיּבלֶעומֲעד ןּנֿפ
 רֲעקַיד'חסּפ רָעונּוא רֶעֿכלָעװ רַעֹּבַיא ,קִירּב יד ןָעווָעג ןֵענָעז , (3 תֹוינומלק

 ָעשִיליֹוטַאָק עֿכילמיטסקלָאֿפ יד ןוֿפ לַעצנֲערק ןַיא ןָעגנַאגָעגרֶעּביא ןַיא ווָיטָאט

 רָעד ןּוֿפ ןֲעורָעֿפ ַײרד ָעטשרֶע יד סָאװ ,סָאד ןַערַעהּוצנָא טָיג ךס ַא .תולֿפּת
 1 ןָעורָעֿפ 5 יד ּוצ ךִילנָע רֶעו ןֶענֶעז (* עֿפָארטס רֶעשִיצילַאג רַעטֿבַארּבעגנַעּביוא

 -נַאגנַיא ןָעגנַאלַאּב ןּוא הדגה רֶעד ןַיא טִינ ךִיו ןֶעגַיֿפָעג .ַעבלַעװו ,94 'נ ןִיא

 תֹורּוׁש ַײװצ ַָעטצָעל יד } גנוֿפַאשסקלָאֿפ רֶעׁשִירַיי רָעד ןוֿפ ןַעטֿכורפ יד ּוצ ןָעצ

 ָעטצֶעל יד טימ ,רָעדַוו ,ךיו ןָעֿפָערמ (5 ץֿפָארטס רֶעשִיליֹוטַאק רָעד ןּוֿפ

 ,95 'נ ןיא } ַײװצ

 ,אֵּכ 99: 9

 ןֶעֶא רָאנ ךָאז טּבַײה םִע יו
 ,ןֶעֶא ןסינ שרֹוח:שאר ןִיֿפ

 רעד ןיא טסַײה - ןָא גָי רטס (6 --- ."עמש תַאווקה ָעשִיליֹוטַאק (1
 - ,רוממ םָענֶעּברָאטשֶעג קִיטַײצַירּפ ַא ןּוֿפ המשנ ןד ָעיגָאלָאנָאמעד רֶעׁשִיוװַאלס
 -- .טלַא רַעו ןענעו ןָעטקעלַאיר ָעשִוװַאלס יד ףַא רֶעדעַיל ָעשידִיי ָעלַא (8
 וו .ז ןּוא -- 60 יש 16016 1:61ט)6 (* -- וו ז .א 3 ז} 2402ט טססמצ... (+)

 , ןּוגינ םָענָעגיֹוצעגסיֹוא ןֶעגְיטָעמּוא ַא טִימ םָע ןֶעגגִיו רֶעּבַײװ ָעלַא (8



 ְּו

 11 ,רָערָילסק ;ָאֿפ ַעשַירַיי
 טיש שש יש שש שש יש שיש יש שיש יש שיש שיש יש שש יישר שיש יש שיש: ישר

 ןֶע'ַעגושמ ןַײא ךַאלַאּבַאװ ָעֹלַא רלַאּב ןגירק
 ןֶעֶא דלַאּב ןּבַײה ןִיא
 ,ןסָעימש ייצ (: םִיקִירָאּב יד ןַיֿפ

 ,(יָאָאפ םָעד יצ (:םָארַא (=י'ץַײג
 (* ,ץלַארנַײװ סָאד (* ףִיא טֿכַארּב ןִיא ,לקִירָאּבַא טמֶענ

 (זָאֶאז וא'ס יצ ,סםַיז יא'ס יצ ,טקָעל ןיא
 , ןוויֹוא ןַיֿפ טקֶעל ןיא ןטנִיא ןַיֿפ טקָעל
 ,(? םינורסח (* טנַאהָעלַא טגָאז ןַוא

 ,םירַא טַינימ ַא ןִיא
 ,םִיא ךָאז טקִיק יז
 ,םינֹוק טָאדנַיה ףֶענַיֿפ רַיא ןּבעל ןיֹוש ןָעַײטש

 ,גנַאל יֹוזַא ַײז ןָעַײטש
 ,ןגָאוּפָא העד ןַאז וָימ רֶערֶעדֶעי זַיּב
 (:שטַאּב יד ָאָאּפ רֶעד טמָענ (י* לַאװַאד
 ,ןגָאײצָאדנַאנַיֿפ ץלַא ןֶעֶא טּבַײה ןַיא

 ,ןגָאוטַיצמַײהַא םִיקִירָאּב יד ןֶעֶא טשרֶע ַײז ןּבַײה
 םַײהַא לזמ ַיצ ןיֹוש יז טגָארט יז יו ןיא

 ,(* ןֶעיּבָארקסַא ןיֹוש ךָאז טצֶעז ןִיא
 עקרַאצ ץמִירֿפ יד טמיק

 ;(:5 ןָעיּבָאלרַאז יז לַיוװ ןַיא
 (+"!עקרַאשטש ץרָאלק ַא טמָענ ,ַעצַינלַאזימִילש --

 (3*1 ןֹּבָא רַימ ןַיֿפ רַיא טלַיװ סָאװ ,ןֶעהָעׁשִינ רָאַימ ַײװ יֹוא --

 !רֶעָאלק גָינָעג ךָאד זיא עקרַאשטש יד
 ,ַעקרָאּב יר קָעװַא:גַײל ,ָעצַינלַאזימַילש --

 --- .(םֶעוקורֶעּב + ןולָאװ ןיא -- ט6:810 קטנגא : ןַעשִיליֹוּפ ןוֿפ (6
 ןוא --- .ַעלַעדויוװ (6 .ףָא-טֹכערּב (5 --- . רֶעיֹוּפ (4 - .סיֹורַא (3 --- . יז טייג 0

 -- .(עקַירטעמ) עקִירטנַעמ ,(ןֶערַיצַאּפש) ןֶערַיצנַאּפש ;לשמל -- ; גרֲעּבִיא ןיטולחל ךוא יז עֿכלעװ ןִיא ,רָעטרָעוו ןִיא ,-גנַאלקליואװ ַא טּפָא טמּוק ׁשִידַוי ןַעשיליֹוּפ

 ---.ךַאוּפש רֶעׁשִיְליֹוּפ רָעד ןַיא ךיֹוא ןַארַאֿפ יא גנּונַײשרֶע ַענֲעגײא יד
 .טַײד ןּוֿפ טמַאטש ,טידִיי ןָעשיליֹוּפ ןִיא טרָאװ טַיײרּפשרַאֿפ ַא ( ---.רֶעיֹו (ז

 -- .לַײװרָעד (0 -- .תֹונֹורסח :םרָאֿפ רָענֲעמּונֲעגנָא ןַעשִיאַערּבעה ןַיא רֶעד טָאטשנָא ,שָודִיי ןעשוליֹוּפ ןַוא (9 --- . (יילרֶע'לּכ) 11סנ8תס : ןַעשִיש
 גשִיליֹוּפ ָא --- .ךַאטדנַאה .ַעטַאמש (4 --- .24010026 :ןַעשִיליּפ ןוֿפ --+ ןֶעקּוצרַאֿפ (15 -- . ספזסמ86 ןֶעשִיליֹופ ןּנֿפ -- , ןעלַײששָא (13 --- ,שטַײּב (ג1

 , ןָעּבָאה (15 --- 8016142
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 רשי ישיר

 *!רֶעֶאי ענניי ץנַאד ךָאד רָאָיד טסנַידנַיזרַאֿפ יד
 טָעּבָארקסַיגנַײא םָעְקַירָאּב ַיִד לומ טַימ ןיֹוש יז טָא
 ,טגַײלַיגנַײא ןַיא

 -- ,(:סָארַא יז טַײנ
 6 ,רעשנָאג ַא רֶענַײא טגָארט

 - ,סַאֿפ ַא רֶענַײא ןיא
 ;ךָאז ןֶעשנַיוװ ןֶערָעדנַא (+ ןַיא רֶענַײא ןיא
 *! רֶעֶאיַא-רֶעּבַיא ץּבַעלרָעד,
 ָאָאּפ םָער ןהָעזַינ טשִינ ָאר רַיא טָאה --
 ,רָעַײא יד טימ
 ?קָאש (+ןיא ןלִינ יצ טֿפױקַאֿפ סָאוװ

 {םָעקטַאנ ָענֶעסִירֶעצ יד ןיא ָאְאּפ רעד רשפא ,יֹוא --
 !רֶעֶאי ץרַאװש גַיצֿכַא סֶע ּבָא יוא --

 ,סעקטַאי ץנַעֿפַײרט יד רַאֿפ ןַײנ ָאסֶעּב לָעװ'ֿכ

 ,'רָעֶאלק ןיא ןַײש (ףָעּבָאלק ךָאד ָאמ ךֶע לָעוו
 ,סָעֿפִיג םִיצ יז ץַײג לַאװַאד

 קָאלשַיג םיֹורג ַא ןַיא םַײרִיג סיֹורג ַא ןִיא
 ,וָענ יר ּפָא ןרָעדנַא ןַיא רֶענַײא ךָאז ןָעּפימש

 , םַײהַא (יי'ץמִיק
 .ןֶעמַעק ריֹומ יד יז טֿפָערט
 רַײל ץסיֹורג רַאֿפ ,תֹורצ ָעסיֹורג רַאֿפ

 .ןֶעמָענסָארַא ןגיֹוא יד ריֹומ יד יז לֵיוז
 ,(=ךא םַאנ ,(? עטסיוּבַאלַאּב --
 ,.!ְךַא םַאנ ןַיא ,טָינ טָעשטַיװק
 שיט םִוצ טַײהנ ,אנ -

 ,טֿכַארָיצ רדס ןִיא ךַאמ ןִיא

 ,סּפָעש היח ,אשרַאוז

 = רעשנָאג - (6ץעצזתמ :שפּור) לֶישָיֹּב ;ןילָאוו ןיא (6 - .סםיֹורַא (ג

 ,םָעֹד---ןִיא (* ,םַעד -- ןיא (3 ,טסוס1 ,ם48ס/ :ןָעשִיליֹוּפ ןּוֿפ
 .ךַײא (= --- .ָעש'תיּבה-לעּב (ז --- .יו טמּיק (6 --- .ןָעביולק (6
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 2 ערע, רער ר טעלער ערטער עלטערע עטר ערע רשע טעאטער ערע עי לעשער טב

 אמ 100,

 ןבֹוט םֹוי רֶעטסֶערנ רֶעד - ,בֹוט םֹוי - חסּפ
 ,טָעז רֶעֹד יצ ןָעמ טסֶע ןסֶע

 ,ךלמ ַא זַיא ןַאמ רֶעד ,הּכלמ ַא זיא ּבַאװ'ס
 ,,,טָעּב-ּבסיה ץֿפֶא טצנַאט תּולד רֶעֹד

 : ָעלרֶעַּפ שי ,םָאדַאד?

 עא 101.

 ;הצמ - חסּפ

 :;ץצַאד - תֹועּובש

 2 ;ץצַאלּפ - רוּפּכםֹוי ,הנשה:שאר
 (= ,עצַאקס - הרֹוּת?תחמש

 . םּפָעש .ה .א ,אשרַאוװ

 יט 103. 9

 טסֶע ןוא טציז עט'תיּבה-לעּב יד ,עץט'תיבה-לעּב יד {
 - ,טסֶענ ָערָיא טִימ םִירַא ןַיא םִירַא

 ,ןּבעל:ימַאמ , : ךַאלַאדנַיק יד ןָעַײרש

 *!ןּבעלַאד רֶעדָיוו רַימ ןלָאז רָאיַארֶעּביא (* טנַאה ןַיֿפ
 ?הלוד; ַאזַא ךַאלַאדיי ַאּב זיא סָאװ --

 ,הלנמ ץקילַײה יד ןַיא ןַארַאטקַיק --
 ,רֶערניװ סטָאג ןֶעהָעז ץטֶע טֶעיו
 ,רָערנַיק ינַאז טימ טיט רֶע סָאװ

 -- ער רשבמ ןַיא בֹוט רשכבמ

 , איבנה ּוהיֵלֹא

 ,ןריגָער רֶעזנִיא
 (* ,ןריֿפקרַעװ רֶעזנִיא

 ,(טנויװ) ןכ14026 :ׁשִיליוּפ (6 -- .(גנוניֹואוורַעמּוז) 1232 ג ׁשֵיסּור (}

 .לעטשעגנֶעּביֹוא םּוצ טרֶעהָעג דיל סָאד (+ --- ,(טגנִירּפש) 912026 ; ׁשַיליֹוּפ (5
 .רַאֿפ סע ןַיא הּבס עשִינֿכעט ַא ּבַילּצ 6 ןרעמּונ) רַאוטרעּפער:םירוּפ ןעטלעט-
 .(?) רערַיֿפגעװ (* -- .טנַײה (* -- .הֹוס םּוצ ןעּבַיִלּב-
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 יש יש יש ר ר שב .עשישישישישיקישישישישישרשרשישבשרשיעישישרשרשרשר

 ,ןֿפָאה ןֶעמ טיט םָעֹד יצ ,ןֿפָאה ןעמ טיט םָעד יצ
 .יצ ךיז טלַיּפש ןַיא ץלַאדִיֿפ סָאד טמָענ איבנה ּוהיֵלֹא
 ;ךָאש ַא רָאנ ןלַיּפש טצֶעזִינ ךֶעֹז טָא ןמה

 .. ךָאװ ָעכלָעו ףֶא ,לרֹונ ןֿפרָאוװיג טָא רֶע
 .ךָאנ ןדָיי ָעלַא רַימ ןּביֹול ןיא רימ ןָעקנַאד

 ,טלָעװ עצנַאנ יד רֶעּביא (: שדֹוק ַא לָאמַא טנַאה ןז
 ,טלָעטשרַאֿפ םירּוּפ טַײג רֶעד - ןֹושל ןַײש ַא טָא'ס רֶעוו

 ,לַימ ַא ןִיֿפ ןִיּב ךִיא
 ,ליּפש:םירּוּפ ַא ןֶעגנַיז ךַא לֶעוו ךַיא

 ,לקיטש ןַײש ַא ןֶעגנַיז ךַא לֶעוװ ךיא
 ( ,לקִיטֶעּפַא'נַא םלֹוע (: ןיא ןֿפַאמ טָע'מ

 טסֶע ןיא טצִיז ָץט'תיּבה:לעּב יד ,עט'תיּבה:לעּב יר ןזז
 - ,טסֶעג ָץרְיא טימ םירַא ןַיא םִירַא
 ,ןּבעל:יטַאמ , :ךַאלַאדנַיק יד ןֶעַײרש
 *!ןּבָעלַאר רֶעדַיװ רֶעמ ןלָאז רָאיַארֶעּביא טנַאה ןּוֿפ
 ;ארֹומ ןַיק טַינ טָא ןַיא טִינ טנָאלק ןיא ,טַינ טנַײװ
 ,ארֹונ רֹוּבנ ַא רֶע וָיא -- למִיה ןַיא טָאג ַא ָאד זַיא סֶע
 ,רֶעטסֶעווש ןַײז טִימ ןמד ןרֶעוװ לָאז טכולֿפרַאֿפ
 . ,רּתסא טסַײה יז םָאװ ,הּבלט יד ןרָעװ לָאז טשנֶעּבִיג

 .רֹלֲעֿפנעזָאר ףסֹוי ,םָאדַאר

 ילָעשִיטֶעּפַא'נַא ( - .םֶעֹד (? - ,קּורדסיֹוא רֶענֶעּברָאדרַאֿפ ַא ,גושנֶעַק (1
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 ןּוא ןֶעגנּוקרָעמנָא
 ,ןעגנּורֶעלקרֶעד

 1 רֶעמּונ ּוצ
 סֶע טָאה רֶעֿכלֶעװ ,לָע גָעו ז ,ּב 'ה רימ טבַײוש דיל םָעד ןֶעגָעװ

 גנַאל ןיֹוש ּבָאה ךַיא וַא ,ןָעגָאז ךַײא ןּומ ךיא,; !רֹוטְקָעוָאק ןוא טנֶעַיילֶעג

 -ףִימ טָאה רַיא סָאװ ,ןֶעגיֹוּב רַאּפ יד ןּנֿפ יװ ,האנה ָע'תמא ַאוַא טַאהָעג טשִינ

 . טְקִישֶעגּוצ

 -ףיא תעשּב ,ןָעוָעווָעְג שפנ היחמ טּוׁשּפ ךַימ טָאה ַעלֲעדִיֹל עטשרֶע סָאד,

 :סָאד .ןֶָערַיר טנָאקֲעג טשִינ טעמּכ ךימ ּבָאה ןּוא גָאטיײװ ןַוא ןֶעגָעלֶעג ןיּב

 יטַאהָאו ןֶעּבֲעל ,ַאנשיּפָאל) ףרָאד ןַיא ונּוא ַאּב ןָעמ טגָעלֿפ לֶעדַיל

 ,הודה תעשּב ןָעגניו ּוצ (ןָעיצִילַאגיחױמ 18:2628מ+צ ,ןַאשורָעּב ןּוא

 :סָאד ונּוא ן'ּוצ טָאה טֿבַאוּבֲעג ,המֹודֿפּו הרֹוּתיתחמש ַא ,םירּוּפ ַא ןּוא ,לשמל

 ןֶעוָעוֶעַג ןיא רֶע סָאװ .םידמלמ .ה .ד ,ם'יּבר ָענַײמ ןנֿפ רֶענַוא לַעדיל

 :טַאהָעג טָאה סֶע .םיקידצ ָענֶעדַישרַאֿפ ּוצ ןֶערָאֿפ ּוצ טגָעלֿפ ןיא דיסח רֶעסַײה ַא

 ךַײא ַאּב ןָעלַעֿפ יז סָאװ ,םיזּנרח זיװצ ךָאנ

 { ןעֿכַײהרעד רֶע ןָאק .לַיװ רֶע ןָעמֶעוו

 (! ןעֿכַײרגרֶעד רֶע ןָאק לָיװ רֶע ןֶעמֶעוו

 - ,"טּוט, ןֶעגנִיו טגָעמֶעו ְךיֹוא ןָעמ טָאה "ןָאק, טָאטשנָא,

 ;8 רֶעמונ ּוצ

 ךַעטּבילַאב ַא םָענַײז טַאהָעג טָאה "בר הָעווָעשטִידוִע בג רעד

 -ךּוא ןיל ָאוו ןַיא טַײרּפשרַאֿפ רַעְו טנַײה ְךָאנ ןיא רֶעֿכלֶעוװ ,"םהרבַא ןּוֿפ טָאג,

 .ָעניִארקּוא ץנַאג

 - 919 , ,"ַאנירַאטס איַאקסיֵערווֶעי; ; ךיֹוא יוז ,"תֹורֹואמה ינש, ; הָעז

 :12 רֶעמּונ ּוצ

 רָע גֵול 315 ןַיא רָאנ ,רָעמָאדַאר ןַיא טַינ ןַיא ַאילָאווַא קסנָאק

 .ָץיִנרָעּבּוג

 -א1 'ג ןּוֿפ ורֶעֿפ ןָעטֿפיפ ןּוא ןֶעדרֲעֿפ ןעשִיווצ ןָעמּוק ןֶעורֶעֿפ ַײװצ יד 1
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 שיש יש יש שיש ששי שיש שש שיט ישיר א ר א ראש ר ראש ראש ראשי רשירשירש ראש רשי ר רשי רש-

 ;95 רֶעמונ ּוצ
 .רֶעווָארַאקַאמ ל'דוד 'ר ןוֿפ הלּפּת עטּבִילַאּב יד ןֶעווָענ

 :532 רעמונ וצ

 , הרֹוּתע ; רפס ןַיא ךיֹוא רַימ ןַענַיֿפַעג רַעטרָעװטַײצ ןַיא ינ סקִיֿפָערּפ םָעד

 םפדנ .םיבּתכג ונּכשא ןֹושלבּו ,םיקתענ שדֹוקח ןֹושלמ ,םיבּותּכּו םיאיבנז

 תנש ,םֵַא דריטש מַא ּב ,ו"צי שַאיטֶע ףסֹוי ןיצקהו ףולאה תוצמּבּו תיבּב-

 ,"ק"פל ףסֹוי שארל התאובתי

 {רַימ ןַענעַיל ,רָאי 452 טלַא ןיֹוש ןַיא סָאוו ,רפס םָעד ןוֿפ ועש ן'ֿפַא

 ןדראוו ןימ טינ םזיד רַאֿפ זיא ןֿכיײלג רֿפס זיד

 ,טלעוו ןצנאג רעד ןיא טקורדינ

 ןייק טראּפשיג ןא אד ךיֹוא טאה ןאמ 'נוא

 ;טלעג

 ,תויִתֹוא יאיינ יטונ ןמונינ ּוצ אד טאה 'נוא

 ,טניט יטוג 'נוא ראיייּפּפ ןיש

 {טניק ךילטיא ןייא ןנַאיל ןאק ׁשָע שאר

 וו ,ז ןּוא

 :56-55 ןרָעמונ ּוצ

 ןַיא ,ןֶערָעװ טגַיטרַאֿפרַאֿפ ַאּב ןָעטלַאהָעג ןיֹוש טָאה דנַאּב רָעד ןָעװ

 .ָעג רַימ ןַיא ןָעמרָאד ןּוא ,גרָע במ ָע ל ןַײק ;ערָאֿפוצּפָארַא ןָעמּוקַע גסיֹוא רַימ-

 ץמַימ (30-92 ,11) "דנילק טֿפירשטַײצ רָעד ןוֿפ טֿפֶעה סָאד ןָעֿכװּוצֿפיֹוא ןֶע גנולי

 () ."ָעצוװּורדנָעװ יִעװס 'וו ַאקטסַאיווָאּפישּפ, נרָע בנֵַירג ז ֿפ ןֿֿפ לָעקִיטרַא

 .ןרֿפָעּב לַיֿפ יֹוַא ףֵא ךימ טָאה ,ןענוֿפעג לָעקִיטרַא םָעד ןַיא ּבָאה'5 סָאװ ,סָאד

 בָאה'ֿכ ַעֹֿכלָעװ ,הימ יד ףט ןָעּבָאה הטרח טֿפרַאדָעג טשִינ ּבָאה'כ וַא ,טגָיד

 ,ןָעמּוקֲעּב ּוצ ךּוּב סָאד ,טגֶעלֶעגקָעווַא

 רִיא ןַיא טגּנֶערּב גרֶע בנִֵירג 'ֿפ ָעֿכלָעַו ,"אידג:דח, ָעשִיליֹוּפ וד

 יִָעֹורֲעבָיא ָעְקְוד'תֹואּב.תֹואַא ,ןָעגָאו ןָעמ גָעמ ,ןַיא ,גנולַײטטַימ

 .ץל'השעמ-הרגה םָעד ןוֿפ גנּו צ?

 ,ןרָעדנאוו ןַײז ןִיא על'השעמ ַא (+
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(10125160248 40 12140 2092601 
 1טק'1} םגתמ 2

 28 4302 ןק1601228/ 22 4302 5261271)

 24 ףוט8 0416.
 : ךָאנרָעד

 212ש92601 טט'14 --- 2144! תגחמ 1680 22120/2-
 ,װ ,ז ןּוא

 יו ןָעֿכילטסירק ןוא טֿבַאטָעגרָעּבִיא ןֶענֶעו ןָעֿפָארטס ָעטצֶעל !ד רָאנ

 - .םֹקֶא םָעֹד טֶעליֹיקֲעג טָאה טחֹוש רֶעד װ ,םָעדֿפָאנ

 ת12ץ52601 18861 ---לט2141 12620112/ !)
 : ךָאנרָעד

 2ע2ץ92601 14512642 -- 1זסקנ1 4012)6,?)
 1א200 )2061 טט2141 ע2622112)}

 ןאג סס 1262ת14 22011 טצע8,
 ןאג סס סצצע שצקע} לטס

 ןאג 00 7042 21212 0916)
 ןאג 60 0816 9021
 ןזג 60 8 22011 קפ2;

 ןאג ס0 ק165 401)2 יע1110
 ןאג 60 טט14 21201 תגזמ {680 2121;

 (0 תהזמ קהמ 12180 {;טק}

 28 םצט8 ןכ16012211) 24 4102 52612211
 28 ףיטג 0416.

 .עֿפָארטס ָעטצָעל יד ןַיא סָאד

 :ַאקלּוי ָעטרֶעיֹוּפ ַא ןוֿפ טרָעהָעְג על'השעט סָאד טָאה .רָעּבנֵירג פ

 ןֶעטַאּפרַאק וד ןיא ַאגווּוסַאקַאּפ

 רַער ּוצ טנָעהָאנ יֹוזַא טשינ דיל ׁשֵידִיי םּוש ןַײק ויא ןָעהָעז רימ וו

 יקַאט ךִיא ןיּב רַאֿפרַעד .ַעשִיליֹוּפ ָעגיוָאד םָאד יװ ,"אידג-רח, רָעשִי'הדגה

 ןוא ,ןָעדִיי ַא ןוֿפ ןעמַאטש טגנירֲעּבנּוא ןּומ גְנּוצָעורֶעּביא יד זַא ,טגַײצרָעּבִיא

 . ןֶעקַאילַאּפ יד ++ ןֶעגנַאגעגרַעּביא סָע ןיא ךָאנרָעד טשרֶע

 ךח ןֶעקִיֹּבלֶעומֲעַד ןוֿפ ךָעל'יהשעמ ַעטלָעטִיקֶעג ָעשִיליֹוּפ ייווצ ךָאנ

 ןיא רימ ןָעניֿפֲעג .טנַאירַאװ ןָעטֿבַארּבֶעגנעּביֹוא ןּוֿפ רָעטַײװ םגה ּפיט-אידג
 .1890 ,יַאלסיומ

 ףָעד ןֶעטּוקֲעגג (1 --- ?טהֹוש סָקד ןֶעטּונֲעג . לַעװוט רָעד ןָעמּוקֲעגע (4

 ,(רָעסַאװ גילה טימ) "לָעוװַײט םָער טצִירּפשָעּב - חלג



 .יקצּנלורּפ חנ 1:
 טיש יש יש ישי יש יש יש הישר יש הש שייש .יש יש ,יש ישישהישהיש הישעטטשירש יש:יש ישי ריש ישיש ןישיש יש יש השירים

 ! ןָא ךיוא ךַיז טּבַײה סנייא

 5!ט01291 גמ 868 402)
..1026918 :9521 268 

 ,םֹקָא םָעד ּףָא-טסֶע שנָעמ רָעד וַא ,טַימרַעד ךִיו טגידנֶע ןּוא

 : 69 רָעמונ ּוב

 ,ןבעלע !ןָעוָאלֶעגֿפרּוד ("ןּברַאטש, רַאֿפ ,הרוש ָעט-16) יז 112 הַא

-23, 29, 41" - 

 477 רעמיונ וצ

 -.לָעטָעּב .ֿפ ָא לש ;שמטַײט וד ,סינּפַא וָיא ןָעיִמָעּב.קָעס

 ןיוש קָעסי - .ןָעצִיװ ,ךיז ןֶעצַעו :ןִיל ָאוו ןוא טמַײה --*}ָע'ק ָע ם;
 טרָאװ םָעֹד ןַיא } סָארדרַעֿפ טַימ ,סעּכ טיט ,ץרַאה טימ ןָעמ טגָאז * רֶעדִינַא-

 ,גנגנָודַײל ָע ב !גודנֲעטש ןנא -- ,סַאה ,גננטֿכַארַע 8 !טֿפָא טקֲעטש-

 .ןָעֿפָאלש ,ןַײג-ןעֿפָאלש : ךיוא "ןִע קָע ס, טסַײה ןָעליוּפ ןיא

 :81 רֶעמּונ ּוצ

 ."ןָע'נמה טוָאלּב ןיא רפֹוש טּפַאלק ןַיא, : ורַעֿפ ןָעטצָעל ןוֿפ טנַאירַאװ

 ,(אשרַאװ ,םּפָעש ,ח .א)

 :82 רָעמונ ּוצ
 שַישטַײד ַא טֿבילטגֶעֿפָערַאֿפ יא ,178 ,ןז} ילָעווקרּוא םָא ןַיא

 (1 ,?רילסִילָעֿכיט-

 1 20000615} 24160615, 466 20467) 2!1מתמ
 2 02 2סוממ 46 21ס06מ טמ 1120616מ 2ת}

 3 06 2006! טמ 46 2666

 4 6 1א0616 {ג4ט ט61106016ת.

 5 1,246זמ1 תוזג 80 1226 5122ת,

 םָיא סיוא.טלַאֿפ גָאמ ןַײז .,רֶעגְילְייה רֶעֿכילטמִירק ַא -- םִיַלָעֿכימ (1

 .ֿפיֹונֲעצ ןּגא רֶעמַיּב וד ןּגֿפ ןֶעמּונָעגּפָארַא ןיֹוש ןִיא סּביֹוא סָאד ןָעװ , טסּברָעה+

 ר ןנֿפ רֶעוַײה !ד רֶעּבָיא ןַאד ןֶעַיָוג רֶעדנַיק ָעמורֶא , םרָעלֿכַײּפש !ד ןַיא טגַעלָעג

 ,ירָעמוג רָעד, (: - .רֶעדַיל ָעלֶעְיצֶעּפס רוט רֶעֵייַו רַאֿפ ןֶעגיו ןּוא רָעגְרְוּב עַֿײר-



 159 .רָעדילסקלָאֿפ ָעשַירְיי
 טי ר שיש יש יש יש יש יש יש שיש יש ישי ששי שיש יש יש שיש יש יש שש ישי ישי יש שיש שיש שיר

 6 1021 11/ח01611610מ 15 טקמס6028ת!
 7 2064 2116 ןט16מ (226546)

.86546 46 15 /606) 06 8 
 יטסעו ןַיא ןָעדנַימ ַאּב ןֶעגַאהסרָעטָע פ ןנֿפ טמַאטש דַיל סָאד

 .(ןָעלַאֿפי

 82 'נ ןַיא ןָעט:12 םָעד טנָאמרָעד דיל םָעד ןוֿפ ווָעֿפ רָע ט ֿפִו 8 רָעד

 ,(3 ןוא ןָעט8יֿפ םָעֹד ןּוא)

 ןּוֿפ טדָערָעג טרָעװ "דִילסִילָעֿכימ, ןוֿפ ורָעֿפ ןָעד.4 ןּוא ןָעט-3 ןַיא
 ;ןָע מָא ל 8 רַימ ןָעהָעֹו 82 'נ ןּוֿפ ןֶעט:16 ןַיא - .םִינ ןּוא ןָע רָע ב ,לָעּפֶע

 ,סָינ ןּוא לָעַּפָע - , ,'ַא ןואי

 יד ןוֿפ לַיֿפ ןַא ,ןַײז ןֶעגנּוודֲעג ,טֿפַײליֿפ ,ןָאק םינמיס יד טיֹול

 י רֶעדָיל.טסּברָעה ָעשַישטַײד ןּגֿפ ןָעמַאטש ןֶעזּומ ָערֶעזנּוא ְךָעלדִיל-םירּוּפ ָערָעטלֶע

 ,"םִילָעֿכיט, ןַעגַילַײה ןוֿפ בֹוט-םֹוי.סּביֹוא ן'טִימ ןָעדנוּברַאֿפ ןָענֶעז םָאוז

 :85 רֶעמונ ּוצ

 !דע 1 ַײװ ,םינּפַא ,"ָעסַאטןמה ידע טָאטשנָא ףרַאד 5 ,ןוז ןַיא

 5 ז 84 רָעטּונ ןִיא !װ ,*ך ָע לּפ ָע וָקי

 402 יב
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